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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั ่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,567,499 บาท แยกเป็น 

 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง         รวมั7,851,752ับาท 
งบกลาง         รวม 7,851,752ับาท 
งบกลาง         รวมั7,851,752ับาท 
เงินสมทบกองทุนประก นส งคม      จ านวน 160,000ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอุบัติเหตุ อันตรายหริอเจ็บป่วยทุพพลภาพ 
ตายและคลอด ฯลฯ ตาม พ.ร.บ .ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน 
จ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2557 
(ส านักปลัด) 
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      จ านวน 8,000 บาท 
เพี่อเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามระพราชบัญญัติเงินทด 
แทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 เพื่อคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างท่ีประสบอัตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา 
จากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้างท้ังปี (มกราคม - ธันวาคม) 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 
 24 ธันวาคม 2561 
(ส านักปลัด) 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 5,451,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝ็งขีพสูงอายุ 
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/และหนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยัง 
ซีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยัง 
ซีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
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- หนังส่ือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว1430 ลว. 6 ก.ค 2564 
(ส านักปลัด) 
 

เบี้ยยังชีพความพิการ      จ านวน 1,566,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝ็งขีพความผู้พิการ 
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/และหนังส่อส่ังการต่างๆ ดังบี ้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 
- คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
-  หบังส่ือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
   ท่ี มท0810.6/ว1430 ลว. 6 ก.ค2564 
(ส านักปลัด) 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝ็งขีพผู้ป่วยเอดส์ 
ตามพระราชบัญญัติ /ระเบียบ/ และหนังส่อส่ังการต่างๆ ดังบี ้
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-  หนังส่ือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 
(ส านักปลัด) 
 

เงินส ารองจ่าย       จ านวน 220,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน 
1) การป้องกันและยับย้ังก่อเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
ได้เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น ้าป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม 
 ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น 

                2) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก เป็นต้นฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 63 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 
(ส านักปลัด) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 300,852 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้า 
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติ 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยค านวณต้ัง 
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับทุกประเภท 
ประจ าปี และมิใท้น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีอุทิศให้ 
และอุดหนุนมารวมค านวณ 
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ /หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้า 
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
- กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณารรายรับในงบประมาณ การรายจ่ายประจ าปี 
สมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงรันท่ี 23 กันยายน 2563 
(ส านักปลัด) 
 

เงินอุดหนุนส านักงานหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (สปสช.)  จ านวน 83,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง 
ถิ่นหรือพื้นท่ี ตามระเบียบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินท่ีได้ 
รับอัดสรร จาก สปสช.ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี ้
- ระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณของอค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ในอัตราไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 114) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลทุ่งชมพู จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ 
รัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจ านวนเท่าท่ีประชาชนจ่ายเข้า 
กองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อป ิและเป็นไปด้วยความ 
อิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณโดยยึดประโยชน์สุขท่ี 
ประชาชนได้รับส าคัญ และสร้างหลักประกันความมื่นคงของ 
ชุมชนฐานราก ฟินฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 2 หน้า 34) 
(ส านักปลัด) 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท ่วไป        รวม5,671,820ับาท 
งบบุคลากร        รวม3,952,820ับาท 
เงินเดือนั(ฝ่ายการเมือง)      รวม2,052,720ับาท 
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   จ านวน 514,080ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล 
รองนายองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
รายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือน ละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน 

             (2) ค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ  
 11,220 บาท/คน จ านวน 12 เดือน  
 ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก องค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายองค์การบริหารส่วน ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน ต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม  
(ส านักปลัด) 
 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก     จ านวน 42,120 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล รองนายองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554    
ถึงแก้ไขเพิ่มเดิรายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบรหิารส่วน 
ต าบล 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
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องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         จ านวน 42,120 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล รองนายองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของนายองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตรา 
เดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2อัตรา  

            ในอัตราเดือนละ 880 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายก      จ านวน 86,400 บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ 
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน 
 
 



 
[6]  

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา  จ านวน 1,368,000 บาท 
องค์กรปกครองส่วนทองถัิ่น 

เพี่ออ่านเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
รายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา 
 ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดือน 

 2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จ านวน 12 เดือน 
3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 14 อัตรา 
 ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน 
4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา 
 ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 1,900,100 บาท 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน      จ านวน 1,050,600 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566)  ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
(3) หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
(4) นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงรันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน     จ านวน 84,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือ  
จากเงินเดือน ลงรันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก .จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ แทนอื่น  
ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ประกาศ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2544 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
[8]  

เงินประจ าต าแหน่ง      ัััััจ านวนัั136,500ับาท  
เพี่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวนตามท่ี 
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

                 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน 

                 (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 

                 (3) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
 ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้า 
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ ค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงรันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว1927 ลงวันท่ี 3 กันายน 2556 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน 617,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา 
(2) คนสวน จ านวน 1 อัตรา 
(3) พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 

จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน 12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3ปี  
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.3/ว1372 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ 

ต. การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัว 
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 

จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

งบด าเนินงาน         รวม 1,653,000ับาท 
ค่าตอบแทน         รวมั196,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 125,000ับาท 

             (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
                 ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 5,000 บาท 
              (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง ถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น  
                   จ านวน 120,000 บาท 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของอค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/วร80 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-  หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน 66,000 บาท 
เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า 
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 

(ส านักปลัด) 
 

เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน 5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินและสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกการของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่ ถิ่น พ.ศ. 2541และท่ี แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าใช้สอย  รวม 820,000 บาท 
รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 150,000 บาท 

1) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่าย 
เป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลคลภายนอกในต าแหน่งแม่บ้านดูแลท า 
ความสะอาดท้ังในและนอกบริเวณส านักงาน 
2) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
บุคคลภายนอกในการดูแลตลาดกลางหนองหญ้าขาวและสถานท่ีออกก าลังกายและบริเวรโดยรอบ  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ        จ านวน 30000 บาท 
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี ้
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ต่างๆในกิจการของส านักงาน 
อบต.ทุ่งชมพู ค่าซักฟอก ค่าก าจัด ส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า บ้าน) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ 
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ีย 
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ท่ีเข้าลักษณะ รายจ่าย ประเภทนี้ ค่าติดต้ังไฟฟ้าค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ัง 
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
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ตามระเบียบ/หนังสือการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(ส านักปลัด) 
 

    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน 30,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ส าหรับกรณี 
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ 
การแถลงข่าวของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงิน 
หรือส่ิงของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่ารับรอง 
การประชุมสถาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(ส านักปลัด) 
 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ 
 คชจ.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร/สมาชิก อบต./          จ านวน 10,000ับาท    
ข้าราชการ/พนักงาน อบต. 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ บริหาร/สมาชิก อบต./ 
ข้าราชการ/พนักงานอบต.โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
และการตกแต่งสถานท่ี อบรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิดการผิกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน 
และอุปกรณ์ ค่า ประกาศบียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ส าหรับผู้เข้าวับการผิกอบรม ค่า ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการผิก อบรม 
ค่ากระเป๋าหรือส่ีงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึก อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่อง ด่ืม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ .2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใท้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
-  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 1 หน้า 101) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  
(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน จ านวน 250,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
ค่าจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนต าบลทุ่งชมพู ตามท่ีกฎหมายก าหนดอีกท่ัง 
ให้ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ 
ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมี ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือก ต้ัง สภาผู้แทนราษฎรและหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย แผนพับ และ ส่ืออื่นๆ ค่าวัสดุ 
และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าน ้าแข็ง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง 
 ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 101) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  
(ส านักปลัด) 
 

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/การตรวจสอบ/การประเมินผลงานทาง          จ านวน 10,000 บาท 
วิชาการ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเล่ือนข้าราชการ พนักงาน 
เพื่อคัดเลือกแต่งต้ัง ค่าตรวจ และค่าจ้างการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 80,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน 
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามปน หรือท่ีจ าเป็นใน 
การเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ  จ านวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับ 
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(ส านักปลัด) 

โครงการพัฒนาผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน/   จ านวน 50,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น/ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย  
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด การผิกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศน ียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ การผิกอบรม ค่า ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 3 หน้า 102) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  
(ส านักปลัด) 
 

           โครงการอบรมกฏหมายการป้องกันการทุจริตในองค์กรของรัฐ   จ านวน 10,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมกฎหมายการป้องกัน  
การทุจริตในองค์กรของรัฐ เพื่อผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเช้าใจใน กฎหมาย  
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ฝ่าผิน บทบัญญัติของกฎหมาย 
 โดยจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างค่า ป้ายโครงการ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ล าดับท่ี 5 หน้า 103) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าซ่อมบ ารุงร กษาและซ่อมแซม     ัััััจ านวนั100,000ับาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เซ่น รถยนต์ส านัก 
งานต่างๆ เครื่องตัดหญ้า คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์ ฯลฯ  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการ 
จ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย 
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ตังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ตามระเบียบ/และหนังสือส่ังการต่างๆ ตังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

  ค่าวัสดุ        รวม 380,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน         จ านวน 100,000 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิง 
ของท่ีมี ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยีนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันส้ัน เช่นกระดาษ สมุดปากกาดินสอ ฯลฯ จ านวน 100,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส้ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ส านักปลัด) 
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ว สดุงานบ้านงานคร ว    ัััั   ัจ านวนั30,000ับาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิง 
ของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยีนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้

                 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งาน ไม่ยีนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนน ้า  
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน ้ำ ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ำมัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องดีไข่ไฟฟ้า เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถงึ 
หม้อหุงช้าวไฟฟ้า กระดิกนี้าร้อน กระดิกน ้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ิน 
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเติม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู ่น ้ำยาดับกล่ิน แปรง 
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอนปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
น ้ำจ  ดท่ีซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส ั่งการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  จ านวน  210,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยีนนาน ส้ินเปลีองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันส้ิน รวมถึงรายจ่าย ดังนี ้
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลีอง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลีอง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คง 
สภาพเติมดังนี้ แก๊สหุงต้ม น ้ำมีนเช้ือเพลิง น ้ำมันดีเซล น ้ำม ันก๊าด  
น ้ำมันเบนซิน น ้ำมีนเตา น ้ำมันจารบี น ้ำม ันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

- ระเบียบระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

(ส านักปลัด) 
 

  วัสดุการเกษตร  จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี ลักษณะ  
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยีนนาน ส้ินเปลีอง  
หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา อันส้ิน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

                 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ ตามปกติมีอายุการ ใช้งานไม่ยีนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเลียหายไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้ว ไม่ คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลีอง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลีอง หมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คง สภาพเติม ดังนี้ ปุย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
และสัตว์ พ ันธ  ์สัตว์ปึกและสัตว์น ้ำ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยาย พ ันธ์พืช เช่น ใบมีด 
เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปิขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 15,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ี 
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยีนนาน ส้ินเปลีอง หมดไป 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส ั น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่ยีนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่ คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันส้ินไม่คงสภาพเติม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
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(Diskette,FloppyDisk,Removable Disk, Compact Disc, Digi t al Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับ ผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเติมท่ีมีลักษณะเป็นการ ซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
แผงแป้นอักขระหรือแป้น พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรื่ขีป 
(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  
พรินเตอร์สวิตช่ิง บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca rd) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านักปลัด) 
 

  วัสดุอื่น    จ านวน 5,000 บาท 
เพื่อใชในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจ าส านักงาน  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและเพื่อให้บริการประชาชนอ่านเมื่อมารบับริการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

 ค่าสาธารณูปโภค          รวมัั257,000ับาท 
ัค่าไฟฟ้า        จ านวน 170,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ หรือ อาคาร 
สถานท่ีท่ี อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
ลานค้าชุมชน,ป้อมยามประจ าต าบล 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

   ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน 12,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและหมายความรวมถึงค่าใช้ 

       เพี่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิด ขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ  
       เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

 ค่าบริการไปรษณีย์          จ านวน 2,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณีย ์อากร  
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ บริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

           ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน 70,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าเทเลกช์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด 
และค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย 
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการตัง กล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ตังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว1551 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 
เรื่องการติดต้ังและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือ ส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/34 
ลงวันท่ี 6 มกราคม 2558 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

(ส านักปลัด) 
 

            ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง                         จ านวน 3,000ับาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท รายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปิขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว1551 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 เรื่อง 
การติดต้ังและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ส านักปลัด) 
 

งบลงทุน             รวม 44,000ับาท 
ค่าครุภัณฑ์      รวม 44,000ับาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงขนาด 15 นิ้ว ก าลังขับไม่ต ากว่า 300w (วัตต์)    จ านวน 25,000ับาท  
พร้อมขาต้ังล าโพง จ านวน 2 ชุด 

จัดซื้อตู้ล าโพงขนาด 15 นิ้ว ก าลังขับไม่ต ากว่า 300 w (วัตต์) 
พร้อมขาต้ังล าโพง จ านวน 2 ชุด จัดหาโดยการวิธีสืบราคาจากท้องตลาด 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า 42) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานบัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  
(ส านักปลัด) 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง    จ านวน 19,000 บาท 

เพี่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 9,500.-บาท 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ฃีซ ี
4) พร้อมใบมีด 
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โดยมีคุณลักษณะตามบัญขีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงานประมาณ ธันวาคม 2563 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ตังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 

- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 2 หน้า 42) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
(ส านักปลัด) 
 

    งบรายจ่ายอื่น        ััััรวมั22,000ับาท 
ััรายจ่ายอื่น         ััััรวม 22,000ับาท 
ัััรายจ่ายอื่น   

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน   ััจ านวนั22,000ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินความพึงพอ  
ใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.ทุ่งชมพู โดยจ่ายเป็น ค่าจ ้าง 
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากภายใน หรือภายนอก 
เป็นหน่วยส ารวจประชาชน เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ หน่วยงาน ของรัฐ หน่วยงาน 
เอกชนท่ีมารับบริการหรือ ติดต่อ อบต.ทุ่งชมพู 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า25 ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป  
(ส านักปลัด) 
 

ัััังานวางแผนสถิติและวิชาการ       ััรวม 601,500บาท 
ัััััังบบุคลากร         ััรวมั555,700 บาท 
ัััััััเงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       ััรวม 555,700 บาท 
ััััััััเงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน    จ านวน 355,000ับาท

เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

                 (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
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- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 200,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป ดังนี ้
(1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
(ส านักปลัด) 
 

ังบด าเนินงาน         รวมั45,800ับาท 
ัค่าตอบแทน         รวมั45,800ับาท 

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวนั5,000ับาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
          ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/วร80 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-  หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าเช่าบ้าน         จ านวนั36,000ับาท
เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า 
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
(ส านักปลัด) 
 

   เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า          จ านวน 4,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินและสวิสดิการเกี่ยวกับการศึการของบุตร 
พนักงานส่วนท้องถิ่นถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 

(ส านักปลัด) 
 

งานบริหารงานคล ง        รวม 1,295,300ับาท 
งบบุคลากร          รวม 1,054,300ับาท 

เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       รวม 1,054,300ับาท 
เงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน     จ านวน 486,700ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้า ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน่ประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

                 (1) ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
(2) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
(3) เจ้าพนักงานอัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) 
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 

(กองคลัง) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน           จ านวน 24,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลจ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่ม เติม ได้แก่ ค่าครองชีพช่ัวคราว  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงรันท่ี 22 เมษายน 2547 
และหนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ แทนอื่น ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้าง ประกาศ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2544 
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- หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณ าระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
 

           เงินประจ าต าแหน่ง          จ านวน 42,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว1927 ลงรันท่ี 3 กันายน 2556 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 474,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไปตามแผนอัตราก าลัง (2564 - 2566)  
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานอัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน 27,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.3/ว1372 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัว 
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

ังบด าเนินงาน      ั   ัััรวมัั229,000ับาท 
ัค่าตอบแทน         ัััรวมัั64,000ับาท 
ัค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ัััจ านวน 5,000ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/วร80 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-  หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(กองคลัง) 
 

 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 54,000 บาท 
เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 

(กองคลัง) 
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เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า         จ านวน 5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินและสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกการของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่ถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 

(กองคลัง) 
 

ค่าใช้สอย           รวม 90,000 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน 30,000 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
หรือท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บุคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 
 

 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ         จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บุคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับ 
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 
 

จัดอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้ภาษีท่ีดินและส่ิง ปลูกสร้าง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด การฝึกก อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนยีบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า 
หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร  
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ว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน พาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ล าดับท่ี 1 หน้า 25) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
(กองคลัง) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 10,000ับาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพี่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน ของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว254 ลง วัน ท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 
 

  ค่าวัสดุ                                                                                        รวม 75,000ับาท 
  วัสดุส านักงาน                                                                           จ านวน 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ ยีนนาน ส้ินเปสือง  
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา อันส้ิน รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

                 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
                 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี ้
- ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ ใช้งาน ไม่ยีนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ คุ้มค่า ดังนี้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเด็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเด็ก 
ท่ีเย็บกระดาษขนาดเด็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี ้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง 
ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ 
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน 
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจร หรือ แผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม  
(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน ส้ินไม่คงสภาพเติม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น ้ำยาลบค าผิด เทป กาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง เอกสาร ตลับผงหมึก น ้ำหมึก ปร ิ นท์ 
เทปพิวีซีแบบใส น ้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปัก เข็มหมุด กระดาษ คาร์บอน กระดาษไข 
แฟ้ม สมุดบัญขี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการ ซื้อ หรือ 
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น ้ำมันไขข้ีผ้ึง น ้ำด่ืมส าหรับบริการ ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

ััว สดุงานบ้านงานคร ว       จ านวนัั45,000 บาท
เพี่อจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ (ขนาดบรรจุ 80 ลิตร) และถังขยะ 
พลาสติก (ขนาดบรรจุ 200 ลิตร) จ านวน 150 ถัง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก  
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

 วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่ยีนนานส้ินเปสือง หมดไป 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
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2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยีนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปสือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปสือง หมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คงสภาพเติม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit al Video Disc, Flash 
Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับ ผงหมึก ส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบลิ ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ใท้ดีนสภาพดังเติมท่ีมีลักษณะเป็น การซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ 
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรื่ขีป (MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงป้อกซ์  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันนท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(กองคลัง) 
 

งบลงทุน        ัััััััััรวมัั12,000ับาท 
ค่าครุภัณฑ์                รวมั12,000ัับาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

          ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็ก               จ านวนั12,000ับาท 
เพี่อจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็กโต๊ะท างานแบบเหล็ก 7 ล้ินชัก  
กุญแจล๊อคอิสระ หน้ายางขอบ pvc ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 2 โต๊ะ 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

ัััังานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน     รวม 182,600ับาท 
ังบบุคลากร        รวม 177,600ับาท 
เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       รวมั177,600ับาท 
เงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน    จ านวน 177,600ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) 
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559  
(ส านักปลัด) 
 

งบด าเนินงาน ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั รวมัั5,000ับาท 
ัค่าตอบแทน ั ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั  รวมัั5,000ับาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินัั จ านวนั5,000ับาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.ร/วร80 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-  หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(ส านักปลัด) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      งานบริหารท ว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน    รวมั260,000ับาท 
      งบด าเนินงาน        รวมั260,000ับาท      

ค่าใช้สอย        รวม 260,000 บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
  โครงการชุมชนปรองดองสร้างสมานฉันท์เพื่อคีนความสุขสู่ประเทศ  จ านวน 20,000 บาท 

 เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขุมชนปรองดองสร้าง สมานฉันท์    
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เพื่อความสุขสู่ประเทศ เช่น การจัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี 
  ของประชาชนในชุมชนการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึง่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อันเป็นท่ียึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ท้ังชาติ การจัดฝึก อบรม ประชุม 
ช้ีแจงท าความเช้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ จิตส านึกท่ีคีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ ประชาชนในชุมชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศน ียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า หนังสือส าหรับผู้เช้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือ สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้ 

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน 
การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอ านาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬา 
และกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแช่ง ขันกีฬาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 108) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(ส านักปลัด) 
 

  โครงการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล          จ านวน 20,000 บาท 
  ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ตามนโยบาย 
ของภาครัฐ เพื่อลดการศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สิน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถี่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.4/ว1346 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 5 หน้า 109) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(ส านักปลัด) 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร       จ านวน 50,000 บาท 
ปกครองท้องถ่ิน 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  
เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และ 
การสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้ม 
แข็งระดับชุมชนในการเฝืาระวังและรับมือกับสาธารณภัย ผู้เข้า 
รับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กองอ านวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี โดยมีผู้อ านวยการท้อง 
ถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ล าดับท่ี 1 หน้า 32) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(ส านักปลัด) 
 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ััััั  จ านวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ได้เพิ่มความรู้ความสามารถและด่ืนตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็น 
การฝึกทักษะการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อเกิดทัศนคติท่ีถูกต้อง 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาพร้อมท้ัง 
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้อย่างลูกต้องมีประสิทธิภาพ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวร่วมและเป็นแกนน าใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องท่ีนั้นๆ 
เพื่อร่วมปฏิบัติ งานในสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้อย่าง 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดอันตราย ได้เร็วที่สุดและเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบไป ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ในการผิกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่า วัสดุ อาทิ แก๊สถังใหญ่ (LPG) แก๊สเล็ก (LPG) 
นี้ามันเบนซีล นี้ามันดีเซล ค่าอัดนี้ายาดับเพลิงชนิดผงแท้ง ฯลฯ เป็นต้น เครื่อง เขียน อุปกรณ์ 
ค่าเครื่องแบบ (ชุดเวส) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเสือน พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกกอบร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 110 ) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
- (ส านักปลัด) 
 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหน่วยบริการกัู้ขีพ                        จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและทบทวน 
หน่วยบริการกู้ขีพ หลักสูตรจัดต้ัง เพื่อให้สมาซีกหน่วยก ู้ขีพ มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าใจบทบาท 
หน้าท่ีสิทธิตาม กฎหมาย เกิดเครือข่าย มีจิตส านึก เป็นก าลังส าคัญ ในการช่วย เหลือเจ้าหน้าท่ี 
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเข่าอุปกรณ์ ในการฝึกกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ค่า เครื่องแบบ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ล าดับท่ี 8 หน้า 110) 
   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(ส านักปลัด) 
 

  โครงการอบรมเด็กเยาวชนและประชานให้รู้และเข้าใจถึงพิษภัยยา   จ านวน 50,000 บาท 
    เสพติดและการป้องกันอาชญากรรม 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน 
และประชาชนให้รู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดและการป้องกัน 
อาชญากรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการ 
ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้ 
จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/และหนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ถึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า 30) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(ส านักปลัด) 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน 70,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เซ่น รถดับเพลิง 
รถกู้ขีพ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง 
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย 
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ตามระเบียบ/และหนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายมนการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

งานป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ย     รวมั1,244,140ับาท 
ัังบบุคลากร        รวมัั451,140ับาท 
ััััเงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)      รวมั451,140ับาท 
ัััััเงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน    จ านวน 318,900ับาท 

  พี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน จ านวนตามท่ีปรากฏ 

 ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารภัย จ านวน 1 อัตรา  
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
   ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5)  
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน        จ านวน 12,240 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (พ.ส.ร) ในอัตราเดือนละ 1,020 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ท่ี มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ 
แทนอื่น ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ประกาศ 
ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2544 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่าทด 
แทนและการช่วยเหสือเจ้าหน้าท่ีและประชาชนผู้ปฏิบัติ 
ราชการ หรือช่วยเหสือราชการเนื่องในการผ้องกันอธิปไตยและ 
รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 
(ส านักปลัด) 
 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 108,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป ดังนี ้
(1) พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         จ านวน 12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.3/ว1372 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัว 
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
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- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

งบด าเนินงาน        รวมั773,000ับาท 
ค่าตอบแทน        รวมัั105,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินั ัจ านวนั65,000ับาท 

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 5,000 บาท 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอัน 
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู จ านวน 60,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์  
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2560 
(ส านักปลัด) 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน 36,000 บาท 
 เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 

(ส านักปลัด) 
เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 

เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า         จ านวน 4,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินและสวิสดิการเกี่ยวกับการศึการของบุตร 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 

(ส านักปลัด) 
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      ค่าใช้สอย                                                                 รวม 648,000ับาท 
    รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
     ค่าจ้างเหมาบริการ         จ านวน 648,000ับาท 

จ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีกู้ขีพ จ านวน 9 อัตรา เพื่อจ่าย 
เป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยกู้ซีพในการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล 
ในการบริการประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลและพื้นท่ีใกล้เคียง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงรันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ 

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าวัสดุ                                                                               รวม 20000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 20000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถ งมือ ผ้าปิดจมูก  
แอลกอฮอร์ ส าลี ฯลฯ ให้กับหน่วยบริการกู้ชีพต าบล 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน      ััััััั  รวมัั20,000ับาท 
เงินอุดหนุน       ััััััั รวมัั20,000ับาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภเูวียง   ัััััััจ านวนัั20,000ับาท  
เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภูเวียง ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหสือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
ประจ าปี 2565 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- ตามหนังสืออ าเภอภูเวียง ท่ี ชก0023.23/1575 30 มิถ นาย 2564 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 5 หน้า 32 ) 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานmท่ัวไป งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(ส านักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 
 

ังานบริหารท ่วไปเก่ียวก บการศึกษา      รวมั708,100ับาท 
งบบุคลากร ั        รวม 319,600ับาท 

เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       รวมัั319,600ับาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน   ััััััััจ านวนั277,600ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา 
(2) นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
   ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) 
 

เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 42,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหาร 
งานการศึกษา ระดับ ต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ีวไปเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ ค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.5/ว1927 ลงวันท่ี 3 กันายน 2556 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 
 



 
[38]  

งบด าเนินงาน       ัั รวม 381,000ับาท 
ค่าตอบแทน       ัั รวม 28,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินััจ านวนั5,000ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน 18,000 บาท 
เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า       จ านวน 5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินและสว ัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึการของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ถิ่น พ.ศ. 2541และท่ี 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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ค่าใช้สอย                                                                รวม 338,000 บาท 
รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ                                              จ านวน 288,000ับาท 

1) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 102,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
2) บุคคลภายนอกต าแหน่งคนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานประจ า ศพด.วัดธานี 
3) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 96,000 บาท เพ ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

 บ คคลภายนอกต้าแหน่งพี ลี ยงเด็กปฏิบัติงานประจ้า ศพด.วัดธานี 
4) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
      บุคคลภายนอกประจ้ากองการศึกษา ฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
   หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             จ านวน 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
หรือท่ีจ าเป็นใน การเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
    พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบ ับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา                                   จ านวน 30,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ ของคณะผู้บริหาร 
สมาซ ิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับ อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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ค่าวัสดุ                                                                                      รวม 15000 บาท 
 วัสดุส านักงาน                                                                           จ านวน 10,000ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะ 
 โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่ยีนนาน ส้ินเปสือง  
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะ เวลาอันส่ัน เช่น กระดาษสมุดปากกาดินสอ ฯลฯ  
รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยีนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง ตัดกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พร บรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ 
แผ่นป้านช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง  
(ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปสือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปสืองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คง สภาพเติม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น ้ำยาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้ำหมึกปรินท์ 
เทปพีวีซีแบบใส น ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลีปเปัก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข 
แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพีมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ 
หร  อจ้างพ ิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ หีบห่อ น ้ามันไขขี้ผ้ึง น ้าด่ืมส าหรับบริการ  
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                   จ านวน 5,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ี 
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยีนนาน ส้ินเปลีอง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา 
อันส้ินรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ 
งานไม่ยีนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลีอง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลีองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คงสภาพเติม ดังนี้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy 
Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับ ผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สาย เคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินใท้ศึนสภาพ ดังเติมท่ีมีลักษณะเป็นการ ซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรื่ขีป 
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตช่ิง ปอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสค์ 
 (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่าง ๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  

งบลงทุน       ัั ััััรวมั7,500ับาท 
ค่าครุภ ณฑ์ 
ครุภ ณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     ััััรวมั7,500ับาท 
ค่าจ ดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ัMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต ้งถ ง ััจ านวนั7,500ับาท 
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพ้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 หรือ 600 X 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi 
Fi (IEEE 802.11b, g, ท) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดีอนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ รัน ท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 50 หน้า 18 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงรันท่ี ลงรันท่ี 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

งานระด บก่อนว ยเรียนและประถมศึกษา  ััััััััััััััััั ััััััััรวมั7,290,147ับาท 
งบบุคลากรั ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั ััััััััรวมั3,498,000ับาท 
เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า) ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั ััััััััรวมั3,498,000ับาท 

เงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน ัััััััััััััั ััััััจ านวนั2,600,000ับาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1) ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

เงินวิทยฐานะ  จ านวน 210,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พรบ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 
 พนักงานครู และบีคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.9/ว7 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน 664,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป ดังนี ้
(1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 4 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 

จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนะรรม) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 24,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  
จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.3/ว1372 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัว 
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 

จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

งบด าเนินงาน      ััััััััั  รวมั2,243,147ับาท 
ค่าตอบแทน       รวมั30,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินััจ านวนั5,000ับาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072                               
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด 
 ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน 25,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินและสวีสดิการเกี่ยวกับ 
การศึการของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ค่าใช้สอย   รวม 1,216,200 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      จ านวน 40,000 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทุ่งชมพู ในเชิงบูรณาการ ภายใต้หลัก 
สูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึง 
ความส าคัญของเด็กนักเรียนในการเล้ียงดูอบรมส่ังสอน และ 
ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีความรับ 
ผิดชอบในเขตต าบล ได้มีความพร้อมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะ 
สม เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเช่ือมมั่นในตน 
เองในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมรอบตัว ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัย และนันทนาการ  
รวมถึงการการท ากิจกรรมร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแป 
ละสนับสบุนจากทุกภาคส่วน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม  
ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ตังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 
มาตรา 67 (6) 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 



 
[45]  

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17(27) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือ มท 0808.2/ว2873 ลงวันท่ี 20 ธ.ค.2560 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5547 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามประเพณี 
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 4 หน้า 92)  
ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

โครงการจัดซ้ือสื่อการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ศพด.)  จ านวน 241,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นส าหรับสนับสบุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 แห่ง  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคเนย์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธานี)  
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปิ รายหัวๆละ 1,700 บาท 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786 
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 9 หน้า 94)  
ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

โครงการจ ดนิทรรศการเด็กปฐมว ย      จ านวนั15,000ับาท  
เพี่อเป็นเงินใช้จ่ายในโครงการ ในการจัดปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็ก 
เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการบริหารศูนย์และการจัดการเรียนการสอน 
และแนวทางการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  
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โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้ จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิด ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าประกาศน้ยบัตร ค่าถ่าย เอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

    -  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 1 หน้า 92 )  
  ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในเด็กเด็ก         จ านวน 30,000 บาท 
เพี่อจ่ายในโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในเด็กเด็ก โดยมีค่า 
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ และอุปกรณ์  
ค่าประกาศบียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ 
ส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 93)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมวัยเรียน 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาเด็กเล็กั(ศพด.)ัั          จ านวน 149,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ดังนี้ (จ านวน 132 คน) ดังนี้ 
1.ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปิ คนละ 200 บาท จ านวน 26,400 บาท 
2.ค่าอุปกรณ์การเรียนเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปิ คนละ 200 บาท จ านวน 26,400 บาท 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปิ คนละ 300 บาท จ านวน 39,600 บาท 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปิ คนละ 430 บาท จ านวน 56,760 บาท 
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสบุนค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 แห่ง 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่าง ๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786 
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 8 หน้า 94)  
ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหาร            จ านวน 730,600 บาท 
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก (ศพด.) 

เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก  
จ านวน 142 คน 2 ศูนย์ อัตรามื้อละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว ่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบระทรวงมาดไทยว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว2786 
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว1918 

ลงวันท่ี 16 มิถ นายน 2552 ,มท 0893.3/ว1658 ลว.22 มีนาคม 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5794 วันท่ี 10 

   ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายสะสมทดรองจ่าย 
ไปพลางก่อน,มท 08082/ว1180 วันท่ี 25 เมษายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายพลางก่อน 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 7 หน้า 93)  
ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          จ านวน 10,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ 
 ปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา 
ท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ 
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายมนการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

     ค่าวัสดุ             รวม 996,947 บาท 
         วัสดุงานบ้านงานครัว                                                               จ านวน 996,947 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง รายละเอียด  

       1. โรงเรียนบ้านโคกสงเบ้อยดอนดู่วิทยา 
       2. โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 

3. โรงเรียนบ้านห้วยขี้หน ู
4. โรงเรียนบ้านกุดแคน 
5. โรงเรียนบ้านหนองพลวง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  
ท้ัง 2 ศูนย์ (487 คน) จ านวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท  
เป็นเงิน 933,189.- บาท 
-เงินสมทบ อบต.ทุ่งชมพู 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จ านวน 260 วัน อัตราจัดสรร 
คนละ 0.50 บาท เป็นเงิน 63,310.- บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบระทรวงมาดไทยว ่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5794 วันท่ี 10 
ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายสะสมทดรองจ่าย 

ไปพลางก่อน,มท 08082/ว1180 วันท่ี 25 เมษายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายพลางก่อน 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า 20 )  
ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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งบเงินอุดหนุน       ัััััั  รวมั1,549,000ับาท 
    เงินอุดหนุน       ัััััั  รวมั1,549,000ับาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
ัััอุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียนั5ัโรงรียนัภายในต าบล  ััััั ั จ านวนัั50,000ัับาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสบุนการศึกษากิจกรรม 
กีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตต าบลทุ่งชมพู จ านวน 5 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยายาเสพติด และเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาการของเด็กท้ัง 5 โรงเรียน ท้ัง 5 โรงเรียน สมทบ 5,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) หน้า 26 ล าดับท่ี 3)   

ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

อุดหนุนค่ายลูกเสือโรงเรียน 5 โรงเรียนภายในต าบล   จ านวน 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสบุนการศึกษาการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
ในเขตต าบลทุ่งชมพู 5 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท้ัง 5 โรงเรียน สมทบ 5,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ล าดับท่ี 1 หน้า 25)  
   ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

 

อุดหนุนโครงการกองทุนเพี่อการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาผู้       จ านวน 10,000 บาท 
ยากจนและด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีต าบล 
ทุ่งชมพู จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ทุน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการ 
ศึกษาส าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหล อนักเรียน        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 2 หน้า 20 )  
ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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    อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อุดหนุน      จ านวน 1,449,000 บาท 
อาหารกลางวัน ๕ โรงเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสบุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลทุ่งชมพู จ านวน 5 โรงเรียน อัตรามื้อละ 21 บาท จ านวน 200 วัน (345 คน) 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว2786 
 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ล าดับท่ี 11 หน้า 95) 
 ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท์วไปเก่ียวก บสาธารณสุข     ัััััรวมั60,000ับาท 
งบด าเนินงาน        ัััััรวมั60,000ับาท 
ค่าตอบแทน        ัััััรวมั60,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินัััััััจ านวนั60,000ับาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการช่วยเหล อ 
และบริบาลผู้ป่วยภายในต าบล 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงหมาดไทยท่ี 0819.2/ว3811 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
-  หนังสือกระทรวงหมาดไทยท่ี 0819.2/ว6290 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 
- หนังสือกระทรวงหมาดไทยท่ี 0819.2/ว0803 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกระทรวงหมาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท. 0819.2/ว3811 ลง วันท่ี 21 กรกฏาคม 2563 
(ส านักปลัด) 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   ััััััััััััรวมั337,000ับาท 
งบด าเนินงาน       ััััััััััััรวมั177,000ับาท 
ค่าใช้สอย       ััััััััััััรวมั39,000ับาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องก บการปฏิบ ติราชการที่ไม่เข้าล กษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นัๆ   
ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดว คซีนสุน ขและแมวั   ัััััััััััจ านวนั30,000ับาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการฉีดวัคซีนสบัขและแมวโดยจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายตามโครงการก าหนดและค่าใช่จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคัญของ โรคติดต่อ ท่ีต้องเฝ ้าระวัง พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว0120 ลง วันท่ี 12 มกราคม 
2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 2 หน้าท่ี 35 ) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 (ส านักปลัด) 
 

       โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์          จ านวน 9,000 บาท 
       ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ 
       ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช 
       กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วราขัตดิราชนารี 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน 
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระ 
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศร ี
สวางควัฒน วราขัตดิราชนารี 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
 ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการส าคัญของ 
โรคติดต่อ ท่ีต้องเฝืาระวัง พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.3/ว 0120 ลง วันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ 
ด าเนินงานป้องกัน และควบ คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ล าดับท่ี 2 หน้าท่ี 35)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 
 
 

 



 
[52]  

ค่าวัสดุ        รวมั138,000ับาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรีอการแพทย์           จ านวน 138,000ับาท 

            1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นี้ามันเช้ือเพลิง ทรายอะเบท 
น ้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อใข้ในการป้องกันและการแพร่ระบาด 
ของยุงลายและโรคระบาดอื่นๆ ในเขตต าบลทุ่งชมพู ต้ังไว้ 120,000 บาท 

           2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคฃีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
    ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์  
    อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วราข็ตดิ ราชนารี ต้ังไว้ 18,000 บาท 

  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก าหนดและค่าใช่จ่าย อื่นๆ จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ 
 วัสดุหรีอส่ิงของท่ีมี ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรีอตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ย  นนาน 
 ส้ินเปลือง หมดไป หรีอเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  
ตามระเบียบ/หนังสือส้ังการต่างๆ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
-  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่อท่ีต้องเฝ ้าระวัง พ.ศ. 2559 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ ์ยุงลาย 
เป็นเหตุร าคาญและแต่งต้ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน ท่ี 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
การควบคุมและป้องกันโรคท่ีมี ยุงเป็นพาหะน าโรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1732 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ขอเน้นย ้า แนวทางการด าเนิน การป้องกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม  
   2560 เรื่อง แนวทางการ ด าเนินงานป้องกัน และควบ คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
   2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปิงบประมาณ พ.ศ.2562 
   เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ล าดับท่ี 1 หน้าท่ี 35) 
   ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 (ส านักปลัด) 
 

เงินอุดหนุน         รวมั160,000ับาท 
เงินอุดหนุน         รวมั160,000ับาท 
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขัหมู่ที่ั1ับ้านทุ่งชมพู  จ านวนั20,00ับาท  

เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งชมพู ให้กับกรรมการหมู่บ้านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 5 หน้าท่ี 36 )  
   ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านห้วยขี้หนู   จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยขี้หนู ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 6 หน้าท่ี 36 ) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านดอนดู่   จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 3 บ้านดอนคู่ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 7 หน้าท่ี 37 ) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโคกสงเปือย  จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 4 
บ้านโคกสงเปือย ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 8 หน้าท่ี 37 )  
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านกุดแคน  จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5  
บ้านกุดแคน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 9 หน้าท่ี 37)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองพลวง  จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6  
บ้านหนองพลวง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 10 หน้าท่ี 38 ) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(ส านักปลัด) 
 

 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านดอนเพิ่ม   จ านวน 20,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7  
     บ้านดอนเพิ่ม ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปิงบประมาณ พ.ศ.2565 
     ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
       - (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 11 หน้าท่ี 37 ) 
        ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
       (ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทโนนคูณ   จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 8  
บ้านพระบาทโนนคูณ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปิงบประมาณ พ .ศ.2565 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 

      - (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 12 หน้าท่ี 38 ) 
       ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
       (ส านักปลัด)  

แผนงานส งคมสงเคราะห์ 

งานสว สดิการส งคมและส งคมสงเคราะห์      รวมั820,000ับาท 
งบบุคลากร         รวมั406,000ับาท 
เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       รวมั406,000ับาท 
เงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน    จ านวนั226,000ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจ าป ีให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
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ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 180,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  

งบด าเนินงาน         รวมั409,000ับาท 
ััค่าตอบแทน         รวมั5,000ับาท 
ััค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวนั5,000ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-  หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
  (ส านักปลัด) 
 

ค่าใช้สอย         ัรวมั404,000ับาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องก บการปฏิบ ติราชการที่ไม่เข้าล กษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นัๆ 

โครงการจ้างเหมารถโดยสารร บส่งน กเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ัััััั ัจ านวนั324,000ับาท 
ของศูนย์พ ฒนาเด็กเด็ก 
เพี่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม  
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ของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กให้เข้าถึงการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน  
และเพ ่อบรรเทาความเด อดร้อนของผู้ปกครองเร ่องค่าใช้จ่าย 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ ของ อบจ.พ.ศ.2560 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับท่ี 8 หน้า 112)  
  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

โครงการช่วยเหสือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหสือผู้ท่ียากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
ภายในต าบล เพื่อเป็นการช่วยเหล อสงเคราะห ์และบรรเทาความเดือด  
ร้อนของประชาชน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหสือ 
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับท่ี 1 หน้า 111)  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(ส านักปลัด) 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    จ านวน 40,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ 
สูงอายุวัย เพื่อตะหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุโดยการผู้สูง 
อายุมีสุขภาพดี ให้เป็นต้นแบบในการ ดูแลรักษาสุขภาพท่ีดี สามารถดูแลตนเอง 
มีอายุยีนยาวและมีคุณภาพท่ีดีต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
การผิกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศน้ยบัตร ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรม 
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 4 หน้า 36 ) 
 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส           จ านวน 20,000 บาท 
        เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ สูงอายุ 
        ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ เสริมในการใช้ 
        ในชีวิตและครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
        และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิดการผิกอบรม 
        ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศบียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
        ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการผิกอบรม  
        ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการผ ึกอบรม  
        ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
        ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณ วิทยากร  
        ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ท่ีจ าเป็น  
       ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
         ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 111)  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(ส านักปลัด) 
 

ัังบเงินอุดหนุน         ัรวม 5,000ับาท 
ัเงินอุดหนุน         ัรวม 5,000ับาท 
ัเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล   

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอภูเวียง      ัจ านวน  5,000ับาท 
เพี่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอภูเวียง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการสาธารณะ 

 ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่าง ๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 112) 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
(ส านักปลัด)  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปาั       รวมั100,000ับาท 
ัังบเงินอุดหนุน        รวมั100,000ับาท 
ัััเงินอุดหนุน        รวมั100,000ับาท 
ัััเงินอุดหนุนร ฐวิสาหกิจ   
ัััอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าัม.2ัจากบ้านนายวรรณา  จ านวน 30,000ับาท 
   บุตรศรี ถึงนายทองแดง เรีองศักด้ิ เสา 3 ต้น 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอภูเวียง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า 1 ) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 
(กองช่าง) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าััม.6        จ านวน 20,000 บาท  
จากบ้านนายประเสริฐ ภูบังดาว ถึงบ้านนางวิสัยวรรณ ภูทองวงษ์ เสา 2 ต้น 

เพี่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอภูเวียง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 2 หน้า 1)  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 
(กองช่าง) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าััม.7         จ านวน 20,000 บาท 
นายสมัย เปาะชนะ ถึงบ้านนางละมูล สมเขียว เสา 2 ต้น 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอภูเวียง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 3 หน้า 1 ) 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 
(กองช่าง) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าััม.7ั   ััััััััจ านวนั10,000ับาทั 
จากบ้านนางวล ยพรัลาสุธรรมัถึงับ้านนางทองอยู่ัการพ้นธ์ัเสาั1ัต้น 
เพี่ออ ดหน นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้าเภอภูเวียง เพ ่อขยายเขตไฟฟ้า 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 4 หน้า 2)  
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 
(กองช่าง) 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าั ม.8    จ านวน 20,000 บาท 
จากสามแยกบ้านนายไสว ตุลภิภาค ถึงบ้านนายสมหมาย ผ่องผาย เสา 2 ต้น 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอภูเวียง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 5 หน้า 2) 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 
(กองช่าง) 
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งานก าจ ดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวมั426,000ับาท 
ังบบุคลากร        ััััััััััรวมั391,000ับาท 
ััเงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       ััััััััััรวมั391,000ับาท 
ัััค่าตอบแทนพน กงานจ้าง      ััััััจ านวนั343,000ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
(2) คนงานประจ ารถขยะ นวน 2 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ีวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน 48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท.0809.3/ว1372 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
การก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัว 
คราวข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)  

งบด าเนินงาน        รวม 35,000ับาท 
ค่าตอบแทน        รวมั5,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 5,000ับาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 



 
[60]  

  แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(กองช่าง) 
 

ค่าใช้สอย         รวม 30,000 บาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะประจ าต าบลทุ่งชมพู   จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะประ 
จ าต าบลทุ่งชมพู ลงบ่อขยะ หรือท าให้บ่อขยะมีสภาพท่ีสามารถ 
รองรับขยะได้ เพื่อไม่ให้ขยะปลิวกระจายเพื่อเป็นการก าจัดขยะไม่ 
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์และแพร่ขยายของแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคต่างๆ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นใน 
การจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายรณรงค์ ค่าน ้าด่ืม น ้าใช้ ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมีอง 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 0263 
ลงวัน ท่ี 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการ 
จัดการขยะ มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้าท่ี 35) 
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏ ิกูล 
(กองช่าง) 
 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง   จ านวน 10,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัด 
แยกขยะท่ีต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ  
ค่าป้ายโครงการ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน ้าด่ืม  
น ้าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด โครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
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- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 3 หน้าท่ี 35) 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏ ิกูล 
(ส านักปลัด) 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสน บสนุนความเข้มแข็งชุมชน     รวมั280,000ับาท 
งบด าเนินงาน        รวมั60,000ับาท 
ค่าใช้สอย         รวมั60,000ับาท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องก บการปฏิบ ติราชการที่ไม่เข้าล กษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นัๆ 
โครงการัอบต.ส ญจรเคลื่อนที่พบประชาชน     จ านวน 20,000ับาท 

เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในการออกสัญจรพบประชาชน ในการออกบริการต่างๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน ต าบลในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี 
การขึ้นทะเบียนการค้า ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแช่งขันกีฬา 
- และการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ล าดับ ท่ี 1 หน้า 105 ) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
(ส านักปลัด) 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง        จ านวน 20,000 บาท 
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพ ิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศบียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพ ิมพ์เอกสาร 
และส่ิงพ ิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565ล าดับท่ี 2 หน้า 46 ) 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
(ส านักปลัด) 
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โครงการอบรมเชิงปฏีบัดิการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน/        จ านวน 20,000 บาท 
แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการคณะท างานต่างๆเกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพื่อส่งเสริมสนับสบุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสน น  
การจัดประชาคม แผนชุมชนการพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับ 
 สน นการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และ การตกแต่งสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายในพืธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร 
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพ ิมพ์เอกสาร และส่ิงพ ิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อส่ือสาร 
 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ เอกสาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ ดังนี้ 

-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ตามระเบียบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 105) 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  (ส านักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน         รวม220,000ับาท 
เงินอุดหนุน         รวม220,000ับาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
อุดหนุนที่ท าการปกครองจ งหว ดขอนแก่น     จ านวน20,000ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2565 (ศป.ปส.จ.ขก) 
ตามระเปียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ท่ี ขก 0018.3/ว/120 ลงวันท่ี 11มีนาคม 2564 

- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี 12 หน้า 107) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งของชุมชน 
(กองคลัง) 
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อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภเูวียงตามโครงการป้องกันและ       จ านวน 25,000 บาท 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภูเวียง ตามโครงการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอภูเวียง ประจ าปี 2565 (ศป.ปส.อ.) 
ตามระเปียบ/หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
- ตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามหนังสืออ าเภอภูเวียง ท่ี ชก 0618/746 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 106) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสบุนเข้มแข็งของชุมชน 
(กองคลัง) 
 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลทุ่งชมพู   จ านวน 15,000 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลทุ่งชมพู เนื่องในวันสตรีสากล 
 เพื่อส่งเสริมสนับสบุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีต าบลทุ่งชมพู  
และเพื่อสร้างความสามัคคีในสกลุ่มตรีต าบลทุ่งชมพู 
ตามระเบียบ/หบัสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ล าดับท่ี 7 หน้าท่ี 106 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งชุมชน 
(ส านักปลัด) 
 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพประจ าหมู่บ้านภายในต าบลทุง่ชมพู   จ านวน 80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มกลุ่มอาชีพประจ าหมู่บ้านภายใน 
ต าบลทุ่งชมพู ส่งเสริมและพัฒนาให้เท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในกลุ่มของหมู่บ้าน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
และท่ีแก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ล าดับท่ี 3 หน้า 31)  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งชุมชน 
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเพี่อกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาด    จ านวน 80,000 บาท 
ภายในหมู่บ้านของต าบลทุ่งชมพู 

เพื่ออุดหนุนกองทุนประจ าหมู่บ้าน (บัญชีกลางหมู่บ้าน)  
เพื่อกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์แก่กลุ่มชุมชน เช่น การรณรงค์ 
ท าความสะอาดภายในหมู่บ้านและบริเวณรายทางเข้าหมู่บ้าน 
หรือกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนรวมที่ประชาชนท าประโยชน์ 
ร่วมกันท้ัง 8 หมู่บ้านของต าบลทุ่งชมพูหมู่บ้านละ 10,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้าท่ี 29) 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสบุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ส านักปลัด) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ         รวมั170,000ับาท  
งบด าเนินงาน         รวมั170,000ับาท 

     ค่าใช้สอย  รวม 120,000 บาท 
      รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการกีฬาประชาชน/เยาวชนต้านยาเสพติดต าบลประจ าต าบล   จ านวน 120,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
ต้านยาเสพติดต าบลทุ่งชมพูเพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
อบต. มีความคุ้นเคยมีความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบ วินัย 
มีน ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเป็น แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 
ได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เก ิดประโยชน์ไม่มั่วยาเสพติด  
ได้แสดงออกและพัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน  
ประชาชนในพื้นท่ีและบุคลากรขององค์กร อันจะน ามาซึ่งสร้างความคุ้นเคย 
และความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทุกด้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานท่ีเปิด - ปิด การแข่งขัน 
อาทิ จัดเตรียมสนาม จัดประดับตกแต่งสถานท่ีส าหรับพิธีปิด จัดเตรียมเต้นท์ 
ติดต้ังธง จัดท ามั่งร้านพร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จัดท ากระถางคบเพลิงและ 
ม้ส าหรับวางคบเพลิง ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืมค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17(18) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา 
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และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 97) 
  ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ค่าวัสดุ    รวม 50,000 บาท 
วัสดุกีฬา      จ านวน 50,000 บาท 

เพี่อใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านและส านักงาน อบต. ให้มี 
วัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการใช้ออกก าลัง - กาย และเพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้ออกก าลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและเยาวชนได้ 
ออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

งานศาสนาว ฒนธรรมท้องถ่ิน      รวมั140,000ับาท 
ังบด าเนินงาน        รวมั40,000ับาท 

ัค่าใช้สอย        รวมั40,000ับาท 
ัรายจ่ายเก่ียวเนื่องก บการปฏิบ ติราชการที่ไม่เข้าล กษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นัๆ  
ัโครงการจ ดงานประเพณีลอยกระทง     จ านวน 10,000ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของแม่น ้ำส่งเสริมความ รักความสามัคคี 
ความเป็นน ้าหนึ่งใจเคียวกันของชาว ต าบลทุ่งชมพู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัลประกวดนางนพมาศ 
ค่าเงินรางวัลประกอบกระทงค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ มีแอลกอฮอล์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้สด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปิขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 6 หน้า 98 ) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจ าต าบล   จ านวน 30,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต่อกันมายาวนาน 
ต้ังแต่โบราณกาลด ารงรักษาไว้ซึ่งศึลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  
ให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วม กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 
และตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดี มีความรักและความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการ  
ผู้น าชุมชน ภาคเอกชนและประชาชน ในพื้นท่ีในการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าป้าย โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมค่าอาหาร 
และ เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 3 หน้า 97) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

งบเงินอุดหนุนั         รวมั100,000ับาท 
เงินอุดหนุน ั        รวมั100,000ับาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภเูวียงั      จ านวนั40,000ับาท 

1) โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีเมืองภูเวียง  
ประจ าปี 2565 จ้านวน 30,000 บาท 
เพี่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวอ าเภอภูเวียง และส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวของอ าเภอภูเวียง 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 11 หน้า 100) 
2) โครงการสนับสบุนการจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 10,000 บาท 
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานของจังหวัดขอนแก่น และส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า 33) 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามหนังสืออ าเภอภูเวียง ท่ี ชก 0618/1500 ลงวันท่ี 23 มิถ นายน 2564 
ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานวฒันธรรมท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

       อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภูเวียง  
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี      จ านวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภูเวียงเพื่อใชใน 
การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามหนังสืออ าเภอภูเวียง ท่ี ขก 0618/1500 ลงวันท่ี 23 มิถ นายน 2564 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ล าดับท่ี 9 หน้า 99 )  
    ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวฒันธรรมท้องถิ่น 
   (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
    โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจ าหมู่บ้าน         จ านวน 40,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 6 
ประจ าหมู่บ้าน เพื่อร่วมรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงามของ 
ท้องถิ่น ท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบัน  
หมู่บ้านละ 5,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 10 หน้า 100) 
  ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบริหารท ่วไปเก่ียวก บอุตสาหกรรมและการโยธาั    รวมั645,240ับาท 
งบบุคลากร ั         รวม371,240ับาท 

เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)ั       รวมั371,240ับาท 
เงินเดือนข้าราชการัหรือพน กงานส่วนท้องถ่ินั     จ านวนั329,240ับาท 

เพี่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วน ต าบล จ านวน 12 เดือน จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) จ านวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน 
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) 
ลงรันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง ) 
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เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน 42,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ในอัตรา 
เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ ค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงรันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว1927 ลงรันท่ี 3 กันายน 2556 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

งบด าเนินงาน        รวม 274,000ับาท 
ค่าตอบแทน         รวม 52,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินัั จ านวนั5,000ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
(กองช่าง) 
 

ค่าเช่าบ้านั        จ านวนั42,000ับาท 
เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
(กองช่าง) 
 

เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า       จ านวน 5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหสือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินและสวิสดิการเกี่ยวกับ 
การศึการของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0509.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 
(กองช่าง)  

ค่าใช้สอย   รวม 222,000ับาท 
รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ   จ านวน 192,000ับาท 

1) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 102,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองช่าง 
2) จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ต้ังไว้ 90,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประจ าสถานีสูบน ้ำบ้านห้วยขี้หนู 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ 
การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการทางเดินทางไปราชการ         จ านวน 12,000ับาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
หรือท่ีจ าเป็นใน การเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บุคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉับ บท่ี 4) พ.ศ.2561 
(กองช่างฯ) 
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ค่าใช้จ่ายในลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา     จ านวน 18,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บุคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รับ 
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
(กองช่าง) 
 

งานก่อสร้าง         รวม3,193,900ับาท 
งบบุคลากร         รวม 660,300ับาท 
เงินเดือนั(ฝ่ายประจ า)       รวม 660,300ับาท 
เงินเดีอนข้าราชการหรือพน กงานส่วนท้องถ่ิน     จ านวนั105,300ับาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดีอนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดีอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 เดีอน จ านวนตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

     (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
            (1) นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได้ พ.ศ.2559 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดีอน 
- และวิธีการจ่ายเงินเดีอน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงรันท่ี 28 มกราคม 2559 

                 - หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
                   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน 
                     บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (กองช่าง) 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน       จ านวน 24,000 บาท 
พื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
1) ค่าครองชีพช่ัวคราว 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 
2547 และหนังสือส านักงาน ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจ าแนก 
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้าง ประกาศ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2544 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 531,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป จ านวนตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
(2) พนักงานสูบน ้ำ จ านวน 2 อัตรา 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
(กองช่าง) 
 

งบด าเนินงาน         รวม 485,000ับาท 
ค่าตอบแทน         รวม 45,000ับาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ติราชการอ นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 45,000ับาท 

1) เพี่อจ่ายเป็นเงินประโยชย์ตอบแทนออื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง จ านวน 5,000 บาท 
2) เพี่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะ กรรมการตรวจการจ้าง 
และคณะกรรมการก าหนดราคา กลาง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 40,000 บาท 
ตามระเบียบ/หนังส อส่ังการต่างๆ ดังนี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3072 ลง วันท่ี 29 กันยายน 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.ร/วร80 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
-  หนังสือส านักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/272 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว85 ลงวัน ท่ี 6 กันยายน 2561 
(กองช่าง) 
 

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล  จ านวน 70,000 บาท 
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้างค่า 
จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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ตามระเบียบ/หนังสือการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองช่าง) 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพนั้ำภายในหมู่บา้น  จ านวน 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพนี้าภายในหมู่บ้าน และพื้นท่ีของต าบลทุ่งชมพู 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้อุปโภค บริโภคน ้ำ ได้อย่างปลอดภัย 
(กองช่าง) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน 140,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภณต่างๆ ไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยาง  
ถนน คสล. คลองส่งน ้า หอกระจายข่าว ฯลฯ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการดูแลเพื่อใช้ใช้งานได้ตามปกติ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

                 (2) ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า วัสดุ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายมนการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
 

ค่าวัสดุ รวม  220,000 บาท 
วัสดุส านักงาน     จ านวน 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของ 
ท่ีมี ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้ 
งานไม่ยีนนาน ส้ินเปสือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะ 
เวลาอัน ส้ิน เข่น กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ 
งานไม่ยีนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเด็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเด็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้ พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง 
(กระดานด า) ท ี่ถพูื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้าย
ช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือ แผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 
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ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ  
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คงสภาพเติม ตังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น ้ำยาลบค าผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ ผงหมึก 
น ้ำหมึกปรินท์ เทปพิวิฃีแบบใส น ้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญขี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ 
ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ หีบห่อ น ้ำมัน ไขข้ีผ้ึง 
นี้าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ตังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภท รายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปิขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(กองช่าง) 
 

ว สดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวนั100,000ับาท  
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส่ิงของท่ี  
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยีนนาน 
ส้ินเปลีอง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันส ั น เช่น หลอดไฟ บัลลาส  
สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ ดวงโคม ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้านและส านักงาน 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 

ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่ยีนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 
ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่ คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า  
เครื่องวัด กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน ไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจร ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลีอง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลีองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คง สภาพเติม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า  
หลอดวิทยุทรานซีตเตอร์และช้ินส่วน วิทย ุลูกถ้วยสาย อากาศ รีฃีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์  
ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับ วิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเติมท่ีมีลักษณะเป็นการ ซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
ดอกล าโพง แผงวงจร ผัง แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
 ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 
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-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

วัสดุก่อสร้าง   จ านวน 100,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี 
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยีนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา 
อันส ั น เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ เพื่อใช้ ซ่อมแซม  
อาคารส านักงานต่างๆ ถนนลาดยาง รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยีนนาน  
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 
ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว  
เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ 
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ  
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ินไม่คงสภาพเติม ดังนี้ ตะป ูเหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คีนสภาพดังเติมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 
ดังนี้ ท่อนี้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนี้าบาดาล ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยีนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันส้ัน เช่น หมึกพิมพ์ ฮาร์ดไดรพ์ วสัดุต่างๆท่ีจ าเป็นใช้ใน คอมพิวเตอร์  
รวมถึงรายจ่ายดัง ต่อไปนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยีนนาน หรือเมื่อน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
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หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คง สภาพเติม ดัง นี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di git al Video Disc, Flash Drive)  
เทปบันทึก ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง หมึก  
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย เคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม แซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเติมท่ีมีลักษณะเป็นการ ซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  
แผงแป้นอักขระหรือแป้น พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรื่ขีป (MeMory Chip) เช่น 
Ram คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิง บ๊อกซ์  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca rd) เป็นต้น 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk)  
แบบฃีดิรอม (CD ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

ตามระเบียน/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี ้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าบีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองช่าง) 
 

งบลงทุน          รวมั2,048,600ับาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวมั99,000ับาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
โคมไฟฟ้าส่งสว่างพร้อมเสา (ระบบโซล่าเซลล์)      จ านวนั99,000ับาท 
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จ านวน 3 ชุดๆ ละ 33,000 บาท  
รายละเอียด ดังนี้ 

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อย 
กว่า 80 พ Mono / Poly Crystalline 

- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สีCool/Warm White/ จ านวน ไม่น้อยกว่า 480 ดวง 
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบโคมมตร ฐาน 36 พ Fluoreecent 
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน ส ารองไฟ 2 วัน 

    - โปรแกรมการท างาน 24 โหมด 12 v/24v , Auto / Manual ท างานแบบ PWM 
- แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบแท้ง ขนาดความจุ 12v/55AH (Seal Lead) 
- ความสูง (เสา) เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาดความสูง ไม่ น้อยกว่า 5 เมตร แป้นยึดขนาด 25x25 

เซนติเมตร เพื่อความ ปลอดภัยในการคมนาคม และช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังใน 
จุดเส่ียงท่ีไฟฟ้าสว่างไปไม่ถึง 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี 3) ล าดับท่ี 3 หน้า 42) 
 ซึ่งไม่ปรากฎใน บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง  
(กองช่าง) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม 1,949,600 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1    จ านวน 162,800 บาท  
สายบ้านพ่อประจักษ์ ชานนท์ 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งชมพู ม.1  
สายบ้าน พ่อประจักษ์ ชานนท์ ยาว 50 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ปริมาณพื้นท่ี 250 ตารางเมตร 
มท่ีอ 1 จุดตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู ก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 1 หน้า 5) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
(กองช่าง) 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที ่2   จ านวน 239,000 บาท 
สายบ้านนางเพ็ญ แสนขวา ถึงบ้านนางสมบูรณ์ 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยขี้หนู ม.2  
สายบ้านนางเพ็ญ แสนขวา ถึงบ้านนางสมบูรณ์ เส้นท่ี 1 ยาว 75 เมตร กว้าง 1 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นท่ี 75 ตารางเมตร เส้นท่ี 2 ยาว 75 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ปริมาณพื้นท่ี 300 ตารางเมตร พร้อมวางพ่อระบายนี้า คสล. ขนาด 0.30 เมตร  
จ านวน 89 ท่อน ปอพักนี้า 7 บ่อ ตามรายละเอียดตามแบบ ท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 2 หน้า 5) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
(กองช่าง)  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแคน ม.5    จ านวน 108,900 บาท  
     สายบ้านนายประหยัด วงศ์สถิต ถึงสามแยก 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแคน ม.5 
สายบ้านนายประหยัด วงศ์สถิตถึงสามแยก ยาว 43 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 

       ปริมาณพื้นท่ี 215 ตารางเมตร ตามรายละเอียดตามแบบท่ี  
       อบต.ทุ่งชมพูก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 

ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองศ์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 9 หน้า 9) 

ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
(กองช่าง) 
 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสงเป็อย หมู่ที่ 4          จ านวน 317,500 บาท 
   สายทางแยกด้านทิศตะวันตกวัดอาคเนย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสงเป็อย ม.4  
สายทางแยกด้านทิศตะวันตกวัดอาคเนย์ ยาว 100 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามปริมาณ 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองศ์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 6 หน้า 8) 
   ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระบาทโนนคูณ ม.8   จ านวน 267,000 บาท  
สายบ้านนายไสว ตุลภิภาค ถึง บ้านนายสมหมาย ผ่องผาย 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระบาทโนนคูณ ม.8 
 สายบ้านนายไสว ตุลภิภาค ถึงบ้านนายสมหมาย ผ่องผาย  
ยาว 84 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม ปริมาณพื้นท่ี 420 ตารางเมตร.  
ตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 16 หน้า 13) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง ม.6     จ านวน 263,700 บาท  
ทางทิศตะวันตก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง ม.6 
 ทางทิศตะวันตก ยาว 83 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นท่ี 415 ตารางเมตร 
 ตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 12 หน้า 11) 
    ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนั้ำตัวยู    จ านวน 180,000 บาท 
แบบมีฝาปิดพร้อมทอ่พักนั้ำบ้านดอนคู่ หมู่ที ่3 สายบ้านนายพิสึทธิ  เทาหา  
ถึง บ้านนางเขียน นอ้ยค ามูล 

เพี่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
รางระบายน ้าบ้านดอนคู่ หมู ่รสายบ้านนายพิสึทธิ เทาหา  
ถึงบ้านนางเขียน สมศักดิ ้ยาว 30 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรีอมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และรางระบายน ้าตัวยู 
แบบมีฝาปิด ความกว้างสุทธิ 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 

   หนา 0.10 เมตร ความยาว 62 เมตร พร้อมฝาปิดชนาด กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ตังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 5 หน้า 7) 
 ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที ่3   จ านวน 60,000 บาท 
สายนางมูล คงทรัพย์ 

เพิ่อก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นท่ีการเกษตร บ้านดอนคู่ หมู่ท่ี 3 
สายนางมูล คงทรัพย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร 

 หนาเฉล่ีย 30 เซนติ เมตร ตามรูปแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู ก าหนด 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ล าดับท่ี 27 หน้า 16)  
ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

(กองช่าง) 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเพิ่ม ม.7   จ านวน 85,700 บาท 
   สายสถานีนี้าประปา ข้างบ้าน ผ.ร.ส สมัย เปาะชนะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเพิ่ม ม.7 
 สายสถานีน ้าประปา ข้างบ้าน ผ.ร.ส สมัย เปาะชนะ ยาว 60 เมตร  
กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณพื้นท่ี 180 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพูก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

          -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
          -  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ล าดับท่ี 15 หน้า 12 ) 
           ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
            (กองช่าง) 
 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบลทุ่งชมพู  จ านวน 260,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบล เพื่ออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ี ตามรูปแบบท่ี อบต.ทุ่งชมพู 
ก าหนด เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ล าดับท่ี 32 หน้า 17)    
ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
(กองช่าง) 
 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)      จ านวน 5,000 บาท 

เพี่อจ่ายเป็นค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ส าหรับงานก่อสร้าง 
ตามนโยบายการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ ) 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561  
(ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3 /ว2931 
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562) 
(กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร        รวม 230,000ับาท 
งบด าเนินงาน         รวมั230,000ับาท 
ค่าสาธารณูปโภค        รวม 230,000ับาท 

ค่าไฟฟ้า         จ านวนั230,000ับาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน ้ำด้วยไฟฟ้า จ านวน 3 สถานี ท่ีอยู่  
ในความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 

           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2 /ว 1657  
            ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ จ าแนก ประเภทรายรับ – รายจ่าย 
            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560  
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน ท่ี 12 กันยายน 2560 
            เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า สาธารณูปโภคค้างช าระ 
         -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
         (กองช่าง) 
 

งานสิ่งแวดล้อมและทร พยากรธรรมชาติ      รวม 60,000ับาท 
งบด าเนินงาน         รวม 60,000ับาท 
ค่าใช้สอย         รวม 60,000ับาท 
ัรายจ่ายเก่ียวเนื่องก บการปฏิบ ติราชการที่ไม่เข้าล กษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นัๆ 
ััโครงการปลูกต้นไม้ท้องถ่ินไทยรวมใจภ กด์ิัร กพื้นที่สีเขียวเนื่องในว น  จ านวน 30,000ับาท 
  ส าคัญตามนโยบายรัฐ 

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น ไทยรวม ใจภักด ี 
รักพื้นท่ีสีเขียวเนื่องในวันส าคัญตามนโยบาย โดย มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด โครงการ ค่าวัสดุการ เกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ  ย ค่าป้าย 
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน ้าด่ืม น ้าใช้ในการ ด าเนินโครงการ  
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวข้องในการจัด โครงการ 

            ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
 ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่ง 
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 1 หน้า 122) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานการเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(ส านักปลัด) 

โครงการยุวฑูตอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน 30,000 บาท 
เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชน 
ให้รักษา และพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม ป่าไม้ และทรัพยากรต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อ  
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
 ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 122) 
ปรากฏในแผนงานแผนงานการเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(ส านักปลัด) 








