
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเลน

อําเภอสองพี่นอง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,840,968 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,713,760 บาท
งบกลาง รวม 14,713,760 บาท

งบกลาง รวม 14,713,760 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละหา
ของคาจางพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการดังตอไปนี้
    1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
    3)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง  เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย เนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณ ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจาง ทั้งป (มกราคม-ธันวาคม)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่  22 เมษายน 2562
และหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,071,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และ
ไดขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลวโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตสวน
ของเงินเริ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนิน
การมากอนใชฐานขอมูลจํานวน ผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุ 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 
-  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอนมาตรา 16 แหง
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ
.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,280,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให
แกคนพิการที่มีสิทธิ์ ตามหลักเกณฑตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ป
ขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  และคน
พิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอเดือน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวนแตในสวนของเงิน
เพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ตามขอ 18 (2) 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่โดยดําเนิน
การจายเงินเบี้ยความพิการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559 
-  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส แกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และ
มีความเป็นอยูที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิ์จะ
ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน ทั้ง 12 เดือน
- เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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เงินสํารองจาย จํานวน 420,760 บาท

-  เพื่อสํารองจายเป็นรายจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2543 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
 และฉบบที่ 3 พ.ศ. 2563 ขอ 19 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0313.4/ว 667 ลว
.12 มี.ค.2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072
 ลว.15 กรกฎาคม 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3215 ลว. 6
 มิถุนายน 2559  
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกสวน/ทุกกอง
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 476,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจาในอัตรา รอยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมิใหนํารายได
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี้
-  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
-  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
และหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วันที่พิมพ : 13/10/2564  14:27:08 หนา : 6/160



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(สปสช.)

จํานวน 130,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(สปสช.)
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
ที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561  ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,896,600 บาท

งบบุคลากร รวม 5,587,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,874,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแกคณะผูบริหาร
      -นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 21,120 บาท
      -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 11,610 บาท 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ไว
จํานวน 12 เดือน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,900
 บาท/เดือน และ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 950 บาท/เดือน 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ไว
จํานวน 12 เดือน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 950 บาท/เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ไว
จํานวน 12 เดือน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ไว
จํานวน 12 เดือน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,160,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับ
    -ประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน
    -รองประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/เดือน
    -สมาชิกสภาฯ จํานวน 12 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน
    -เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ไว
จํานวน 12 เดือน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,712,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,843,100 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :สํานักงานปลัด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น ที่มี
สิทธิไดรับ จํานวน 2 ตําแหนงตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :สํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 712,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566) และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางที่ มีสิทธิได
รับ ดังนี้ 
    - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และ ที่
แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
     3)  ประการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27
 กรกฎาคม 2558
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,212,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 722,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ 
   ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายวาดวยการ 
   จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-  คาป่วยการ อปพร.
-  คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
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-  คาสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัด 
   เลือกฯ
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ 
    จริงความรับผิดทางละเมิด
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง 
    วินัย
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-  เงินรางวัล
-  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
    ฯลฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกองคกรปกครองสนทองถิ่น
    4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
. 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง  ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
    5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2555
    6)  ตามระเบียบมหาดไทย วาดวยการใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)
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พ.ศ.2558
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3675 เรื่อง
การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
    8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
    9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
    10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    12)  หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
    13)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
    14)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7371 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
    15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    16)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
หนวยที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล มีสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ
.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4
) พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา/ผูไดรับบํานาญฯ ที่มีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับกระ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที3่) พ.ศ.2549
    2)  หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
    4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร
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        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
ะปา
            (2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคา
        (1) คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
        เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาค ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคาใช
จายอื่นที่จําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือตอนรับ ฯลฯ
        (2) คาใชจายในการจัดประชุมราชการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมถึงการประชุมทางไกลผานดาวเทียม 
            เพื่อเบิกจายเป็นคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชาหอง
ประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยมีหลักเกณฑดังนี้
        การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เบิก
จายไดตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค
        2.1)  เพื่อนําผลการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองทองถิ่น
        2.2)  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน
        2.3)  ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซอมความ
เขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
        2.4)  รับทราบปัญหา อุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ
        2.5)  ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน เชน
                -  ประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
                -  ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
                -  การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภา
ทองถิ่นตั้งขึ้น
                -  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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                -  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
                -  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
                -  การประชุมอื่นที่จําเป็นตอการปฏิบัติหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
            
        (3)  คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ หรือวันสําคัญตาง ๆ
 ของชาติ
        (4)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
                                   ฯลฯ
โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแก
บุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดที่เกิดจากการกระทํา
ของ องคการบริหารสวนตําบลบางเลนและกรณีรถของ อปท.กอ
ใหเกิดความเสียหาย
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯและผูบริหารทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท
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-  เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต.บางเลน ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี
การเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ )โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลว.6 กรกฎาคม 2561 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

คาใชจายในการฝึกอบรม และสัมนา จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม และสัมนา คาลง
ทะเบียน คาหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรูของพนักงานสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรี 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพุม และอื่น 
ๆ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน พุมทอง กรวย ดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาว
ตางประเทศ กรณีไดเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว กรณี
ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นสวนรวม คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจําที่
เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยอง
จากทางราชการ คาของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาระบบแรงจูงใจใหกับผู
บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงานจาง ประชาชน ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4 / ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816 / ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหกับผูบริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ ฯ เชน คาใช
จายเกี่ยวกับและการตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4 / ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816 / ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก)ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผนกันหองแบบรื้อถอน
ได(Partition) ฯลฯ
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    (ข)ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผูปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อกเกียร ค็อคคลัตช ล็อคพวง
มาลัย  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
    (ค)  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คา ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน   แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาช น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ 
   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
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    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึก  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(ค)  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร (Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus,Soud Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router)ฯลฯ 

   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
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ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล/ใน
ที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาโทรศัพทสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและรวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับ การใชบริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)      ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน    และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ- ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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งบลงทุน รวม 81,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานผูบริหาร จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานผูบริหาร จํานวน 1
 ตัว ราคา 4,500 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
    1) ที่นั่ง-พนักพิงเป็นโครงไม บุฟองน้ํา หุมดวยหนังเทียม PVC 
สีดํา
    2) ระบบ Pocket Spring ในการรองรับการนั่ง
    3) สามารถปรับสูง-ต่ํา และปรับล็อคการนั่งไดทุก
ตําแหนง(Prcliner Plate)
    4) ทาวแขนเหล็กชุบโครเมี่ยมกันสนิม หุมดวยหนัง
เทียม PVC  
    5) ขาเหล็กชุมโครเมี่ยม
    6) ผลิตสีดํา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดซื้อ
เพื่อใชเก็บเอกสารของทางราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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ประเภทคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารตัวแอล ขนาด 200*95*76 ซม. จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารตัวแอล ขนาด 200*95
*76 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
    1)  โตะทํางานขนาดใหญ ขนาด 200*95*76 ซม.
    2)  ตูเก็บของดานขาง วางคอมไดมีถาดวาง Key Board
    3)  ตูลิ้นชักลอเลื่อนใตโตะ พรอมกุญแจล็อก
    4)  โตะงานไมปดผิว MDF  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
   2)  ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดซื้อ
เพื่อใชเก็บเอกสารของทางราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

ประเภทตูเหล็ก ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 59,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2
 บาน จํานวน 10 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท ขนาดไมนอย
กวา กวาง 91.5x ลึก 45.7 x สูง 183 เซนติเมตร 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2)  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

-  เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน การสงเสริมการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การสงเสริม
และประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ  เพื่อใหการ
ชวยเหลือ รวมทั้งใหคําปรึกษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวิธีการ
ในการขอรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหกับประชาชน 
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปก
ครงสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
และหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 365,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

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

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :สํานักงานปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชนสรางเครือขายองคกร
ชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อ
นําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาใชจายเกี่ยวกับและ
การตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสาร คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4 / ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816 / ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,755,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,207,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,207,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,637,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :กองคลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น ที่มี
สิทธิไดรับ จํานวน 2 ตําแหนงตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 491,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566) และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางที่ มีสิทธิได
รับ ดังนี้ 
    - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และ ที่
แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
     3)  ประการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กรกร
ฎาคม 2558
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 531,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ 
   ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายวาดวยการ 
   จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-  คาป่วยการ อปพร.
-  คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
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-  คาสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัด 
   เลือกฯ
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ 
    จริงความรับผิดทางละเมิด
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง 
    วินัย
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-  เงินรางวัล
-  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
    ฯลฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกองคกรปกครองสนทองถิ่น
    4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
. 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง  ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
    5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2555
    6)  ตามระเบียบมหาดไทย วาดวยการใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ
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.ศ.2558
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3675 เรื่อง
การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
    8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
    9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
    10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    12)  หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
    13)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
    14)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7371 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
    15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    16)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
หนวยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล มีสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ
.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4
) พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา/ผูไดรับบํานาญฯ ที่มีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับกระ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที3่) พ.ศ.2549
    2)  หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
    4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร
        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
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        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
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มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
ะปา
            (2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใชจายในการจัดฝึกอบรม และสัมนา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม และสัมนา คาลง
ทะเบียน คาหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรูของพนักงานสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรี 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสินประจําป จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประจําป เชน คาใชจายเกี่ยวกับและ
การตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสาร คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4 / ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816 / ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1)  รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
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ปรุงวัสดุ 
    2)  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก)  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผนกันหองแบบรื้อถอน
ได(Partition) ฯลฯ
    (ข)  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึก  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
    (ค)  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร (Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus,Soud Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม CD-
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ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router)ฯลฯ 

   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)      ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

วันที่พิมพ : 13/10/2564  14:27:09 หนา : 51/160



-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน    และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

งบลงทุน รวม 17,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด
ตูไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) : 120x45x75 ซม.       (ตู 4
 ฟุต) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        2) ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอก
เหนือจากที่กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อเพื่อใชเก็บเอกสารของทางราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Priner) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน
        - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก(Inkjet)
        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 32 หนาตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอ
นาที (ipm)
        - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
        - สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal หรือ Custom
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

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

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :สํานักปลัด
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,032,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต

จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน คาจัดทําป้าย คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
        4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
        5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
        6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
        7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ. 2561-2565และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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โครงการสงเสริมและสนันสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาทําป้าย คาน้ําดื่ม คา
อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือการ ดังนี้
      1)ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
ป พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด

งบลงทุน รวม 952,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 952,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 1 บานดอนกระเบื้อง จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 1 บานดอน
กระเบื้อง
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 2 บานจิกหมู จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 2 บานจิกหมู
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 3 บานไผชางแลน จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 3 บานไผชางแลน
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 4 บานลาดพลี จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 4 บานลาดพลี
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 5 บานบางสาม จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 5 บานบางสาม
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 6 บานลาดมะขาม จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 6 บานลาดมะขาม
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 7 บานไผชองลม จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 7 บานไผชองลม
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,828,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,188,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,188,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 746,820 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น ที่มี
สิทธิไดรับ ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 359,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566) และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพ และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และ ที่แกไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งใหไดรับคาครองชีพชั่วคราว
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ 
   ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายวาดวยการ 
   จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-  คาป่วยการ อปพร.
-  คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
-  คาสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัด 
   เลือกฯ
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ 
    จริงความรับผิดทางละเมิด
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง 
    วินัย
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-  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-  เงินรางวัล
-  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
    ฯลฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกองคกรปกครองสนทองถิ่น
    4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
. 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง  ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
    5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2555
    6)  ตามระเบียบมหาดไทย วาดวยการใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ
.ศ.2558
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    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3675 เรื่อง
การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
    8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
    9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
    10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    12)  หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
    13)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
    14)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7371 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
    15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    16)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
หนวยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล มีสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ
.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4
) พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา/ผูไดรับบํานาญฯ ที่มีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับกระ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที3่) พ.ศ.2549
    2)  หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
    4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร
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        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
ะปา
            (2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม และสัมนา คาลง
ทะเบียน คาหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรูของพนักงานสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรี 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา
จักร

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก)ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผนกันหองแบบรื้อถอน
ได(Partition) ฯลฯ
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    (ข)ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท
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-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผูปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม แมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ 
   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
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    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึก  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(ค)  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร (Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus,Soud Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router)ฯลฯ 

   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
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ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล/ใน
ที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน    และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ. 2561
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
*หนวยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบลงทุน รวม 135,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งแบบแขวน ขนาด 
36,000  บีทียู

จํานวน 92,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
     1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
    2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
    3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
    4)  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
    5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
    6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ3
) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
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พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
     7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
           (1)  สวิตช 1 ตัว
           (2)  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
           (3)  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
    8)คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
        (1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2)ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
        (3)ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ประเภทคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําระบบอารโอ RO พรอมถัง 100 ลิตร 
ราคารวมคาติดตั้ง

จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําระบบอารโอ RO พรอม
ถัง 100 ลิตร ราคารวมคาติดตั้ง
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
เป็นเครื่องกรองน้ําที่มีระบบการบําบัดหรือทําความสะอาดน้ํา 5
 กระบวนการ ประกอบดวย 5 ระบบดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1 ไสกรอง PP ยาว 20 นิ้ว กําจัดตะกอนและของ
แข็งแขวนลอย จากทอสงน้ําประปา
    ขั้นตอนที่ 2 ไสกรอง Block Carbon ยาว 20 นิ้ว กําจัดสาร
อินทรียและสารอนินทรียที่กอใหเกิด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ํา
    ขั้นตอนที่ 3 ไสกรอง Gac Carbon ยาว 30 นิ้ว กําจัด
กลิ่น สี คลอรีน โลหะหนักและสารกอมะเร็ง
    ขั้นตอนที่ 4 ไสกรอง เป็นหัวใจของระบบเครื่องคือไส
กรอง Reverse Osmosis ดวยเนื้อเยื่อเมมเบรนที่มีความละเอียด
สูงมาก 0.0001 ไมครอน สามารถกําจัดสารละลาย 99% และไม
มีเชื้อโรคหลงเหลืออยูเลย
    ขั้นตอนที่ 5 ไสกรอง Post Carbon สําหรับดักจับกลิ่น และสี
ที่อาจเกิดจากกระบวนการขางตนกอนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่งพรอม
ถึงเก็บน้ําสํารองขนาด 100 ลิตร+ลูกลอยควบคุมระดับน้ํา
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดซื้อ
เพื่อใชเก็บเอกสารของทางราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ประเภทเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
    1)  เป็นขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวา 15
 กิโลกรัม
    2)  เป็นเครื่องแบบถึงเดี่ยว เปดฝาบน
    3)  มีระบบปั่นแหงหรือหมาด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ประเภทคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 
(ipm)
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
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 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,434,868 บาท
งบบุคลากร รวม 1,235,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,235,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 874,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
    1) ครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา
    2)  ครู จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
    3)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต พ.ศ. 2550
 และที่แกไขเพิ่มเติม
    4)  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158
 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
    5)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    6)  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร
 0506/16951 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551และหรือ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะใหกับครู ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ผานการประเมินวิทยะฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑและวิธี
การที่ ก.อบต.กําหนดอัตราคนละ 3,500 บาท/เดือน โดยการ
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
    3)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต พ.ศ. 2550
 และที่แกไขเพิ่มเติม
    4)  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158
 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
    5)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    6)  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร
 0506/16951 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551และหรือ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง ดังนี้
    1)  ผูชวยครู จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
    3)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
    4)  หนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0609.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 1,603,708 บาท
ค่าใช้สอย รวม 712,675 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ โดย
เป็นคาจัดซื้อของรางวัล คาจัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหรือ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหลง
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร    คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน       การจัดการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการสงเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยและ  ลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยโดยจายเป็นคาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสาร คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น โดยมีคาใช
จายประกอบดวยคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 632,675 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับสนับสนุนคาใชจาย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย คือ ดังนี้
1)คาอาหารกลางวัน 
    -  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทอง
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ประดิษฐ  และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล จัด
สรรสําหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    จํานวน 85 คน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคนตอ
วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 437,325 บาท
2)คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
    - เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดทองประดิษฐ  และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหมพิบูลย
ผล จัดสรรสําหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 85 คน  อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 144,500
  บาท     
3)คาหนังสือเรียน
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพิบูลย
ผล โดยจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป อัตราคนละ 200
 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
4)คาอุปกรณการเรียน 
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหม
พิบูลยผล โดยจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
5) คาเครื่องแบบนักเรียน
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหม
พิบูลยผล โดยจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป อัตราคน
ละ 300 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็นเงิน 13,500 บาท
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหม
พิบูลยผล โดยจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป อัตราคน
ละ 430 บาท/ป จํานวน 45 คน เป็นเงิน 19,350 บาท
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- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564
    2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน
ที่ 30 ตุลาคม 2563
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 891,033 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 891,033 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ใหกับ
(1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 2 แหง         
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทอง 
         ประดิษฐ 
    2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม 
       พิบูลยผล 
รวมจํานวน  85 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 
162,877.00 บาท 
(2)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน 2 แหง 
    1)โรงเรียนวัดทองประดิษฐ  
    2)โรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล
รวมจํานวน 380 คน  อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 728,156.00  บาท ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
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-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผูปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,596,000 บาท
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-   เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 2
 โรงเรียน ดังนี้
    1)  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ จํานวน 924,000 บาท
    2)  โรงเรียนวัดใหมพิบูลยผล  จํานวน 672,000  บาท
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหแก
เด็กนักเรียน ป.1-ป.6 อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวน 380 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวตอง ดังนี้
    1)  ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไป ดานการศึกษา ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
    4)  หนังสือกระทรวงมาหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
    5)  ระเบียบมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
และหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ. 2561-2565 )และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ (โรงเรียนวัดใหมพิพูลยผล) เพื่อ
ดําเนินโครงการ            (โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) และ(ฉบับเพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ (โรงเรียนวัดใหมพิพูลยผล) เพื่อ
ดําเนินโครงการ            (โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) และ(ฉบับเพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการคายสงเสริมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ (โรงเรียนวัดใหมพิพูลยผล) เพื่อ
ดําเนินโครงการ            (โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) และ(ฉบับเพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ (โรงเรียนวัดใหมพิพูลยผล) เพื่อ
ดําเนินโครงการ            (โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) และ(ฉบับเพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,251,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,361,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,361,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 691,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นประจําป ใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และ ที่แกไข
เพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,296,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
-2566 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบ
แทน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
   3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 332,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และ ที่แกไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งใหไดรับคาครองชีพชั่วคราว
จํานวน 144,000 บาท และจายเป็นคาเงินเพิ่มใหพนักงานจาง ผู
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพ  จํานวน 192,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
และหรือ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ
    -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    -  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
       ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายวา                            
       ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
       พัสดุภาครัฐ
    -  คาป่วยการ อปพร.

วันที่พิมพ : 13/10/2564  14:27:09 หนา : 92/160



    -  คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
    -  คาสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัด 
        เลือกฯ
    -  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ 
        เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
     -  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 
        ทางวินัย
     -  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
     -  เงินรางวัล
     -  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
         ฯลฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกองคกรปกครองสนทองถิ่น
    4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
. 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง  ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
    5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2555
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    6)  ตามระเบียบมหาดไทย วาดวยการใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ
.ศ.2558
    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3675 เรื่อง
การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
    8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
    9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
    10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    12)  หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
    13)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
    14)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7371 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
    15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    16)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
หนวยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร
        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
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            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
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ะปา
            (2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะในครัว
เรือน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โครงการจัดสวัสดิภาพสัตวการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียน และการดําเนินการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดสวัสดิภาพสัตว
การสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน และการดําเนินการ
ขับเคลื่อนสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวของ อปท.พ.ศ. 2562
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
        -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
       -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
      -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 08105/ว
 40527 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
      -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 45247 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
      -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาไขเลือดออก เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชา
ที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาสถานการณฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5 เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เชน คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น อัตราคาตอบแทนตามหลัก
เกณฑที่กําหนด(เพื่อเป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ในระยะยาว)

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น อัตราคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่กําหนด(เพื่อ
เป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะ
ยาว)เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
        -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
        -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ 
    2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก)ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผนกันหองแบบรื้อถอน
ได(Partition) ฯลฯ
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    (ข)ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย    คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปล
หามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือ ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตาง ๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา  เข็มขัด  หมวก  ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อ
ชูชีพ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ ชุมชน/หมูบาน แหงละ 20,000
 บาท จํานวน 7 หมูบาน เพื่อใชในการขับเคลื่อนดําเนินโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวนเงิน 140,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 457,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ 
   ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายวาดวยการ 
   จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-  คาป่วยการ อปพร.
-  คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
-  คาสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัด 
   เลือกฯ
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ 
    จริงความรับผิดทางละเมิด
-  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง 
    วินัย
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-  เงินรางวัล
-  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
    ฯลฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
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สวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกองคกรปกครองสนทองถิ่น
    4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
. 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง  ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
    5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2555
    6)  ตามระเบียบมหาดไทย วาดวยการใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ
.ศ.2558
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    7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3675 เรื่อง
การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
    8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
    9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
    10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    12)  หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
    13)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
    14)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7371 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
    15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    16)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
หนวยที่รับผิดชอบ : กองชาง
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล มีสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ
.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4
) พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ตามระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา/ผูไดรับบํานาญฯ ที่มีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับกระ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที3่) พ.ศ.2549
    2)  หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
    4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร

วันที่พิมพ : 13/10/2564  14:27:09 หนา : 111/160



        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
ะปา
            (2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม และสัมมนา คาลง
ทะเบียน คาหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรูของพนักงานสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรี 
     -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก)ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผนกันหองแบบรื้อถอน
ได(Partition) ฯลฯ
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    (ข)ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
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-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมค
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
    (ข) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญานดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ 
(ค)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจนตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก ไมตาง ๆ
  คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสี่ยม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชนตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ ราวพาด
ผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน ฯลฯ
    (ข) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบี้ย
ง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผนดินเหนียว
สังเคราะห ฯลฯ 
(ค)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตาง ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อกเกียร ค็อคคลัตช ล็อคพวง
มาลัย  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ 
    (ค)  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึก  ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(ค)  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร (Cut  Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus,Soud Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router)ฯลฯ 

   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท
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-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึง
    1)รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
    2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
    3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
-  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบงพิจารณา ดังนี้
    (ก) วัสดุคงทน ไดแก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร(แบบพลาสติกและ
แบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
    (ข)  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดตูไมนอยกวา : 
118.5 x 40.7 x 88 ซม.

จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด
ตูไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) : 118.5x40.7x88 ซม.(ตู 4
 ฟุต) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
    1) ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น(ตู4ฟุต)
    2) ผลิตจากแผนเหล็ก SPCC ความหนาไมต่ํากวา 0.6 มม. พน
สี เคลือบสารป้องกันสนิม แผนกระจกหนา ไมนอยกวา 3 มม.
    3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พรอม
กุญแจล็อก
    4) ชั้นวางปรับระดับได 2 แผน 
    5) ขนาดสินคา ขนาดตูไมนอยกวา (กวาง x ลึก x 
สูง) : 118.5x40.7x88 ซม.  (ตู 4 ฟุต)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดซื้อ
เพื่อใชเก็บเอกสารของทางราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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ประเภทคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดตูไมนอยกวา : 
91.5x45.7x183 ซม.

จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด
ตูไมนอยกวา (กวาง x ลึก x สูง) : 91.5x45.7x183 ซม. จํานวน 1
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะพอสังเขป
    1)  ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ภายในมีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 แผน แบงเป็น 4 ชั้น
    2)  ผลิตจากแผนเหล็ก SPCC ความหนาไมต่ํากวา 0.6 มม
. พนสี เคลือบสารป้องกันสนิม แผนกระจกหนา ไมนอยกวา 3 มม
.
    3)  บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พรอม
กุญแจล็อก
    4)  ขนาดสินคา ขนาดตูไมนอยกวา (กวาง x ลึก x 
สูง) : 118.5x40.7x88 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตั้งจายตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดซื้อ
เพื่อใชเก็บเอกสารของทางราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ประเภทเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
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- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 
(ipm)
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 696,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 696,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 696,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 676,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร
        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
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ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
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ะปา
(2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหาย ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.ที่มีความ
จําเป็นตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ซอมแซมรถยนต
สวนกลาง/รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันความรุนแรงตอเด็ก สตรี และสมาชิกในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและสมาชิกในครอบครัว เชน คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมสุขภาพคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมสุขภาพคนพิการ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชา
ที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันแมแหง
ชาติ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 5 ดาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 5 ดาน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชา
ที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อบต.บางเลน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน อบต.บางเลน เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและระดับ อปท.

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
และระดับ อปท. เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชา
ที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการสงเสริมสุขภาพครอบครัวดวยภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
ครอบครัวดวยภูมิปัญญาทองถิ่น เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชา
ที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2) 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรอาชีพ (เกษตรกรรม ปศสัตว 
การทําอาหาร คหกรรม หัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ และการบริการ)

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพระยะ
สั้น หลักสูตรอาชีพ (เกษตรกรรม ปศุสัตว การทํา
อาหาร คหกรรม หัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐและการ
บริการ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับศูนยอํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อใชสําหรับการดําเนิน
งาน "โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 2565 " จํานวน
เงิน 50,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) และ(ฉบับเพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 110,000 บาท

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

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคงดเหลาเขา
พรรษา เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนา เชน    คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ     คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม   คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ใน
การฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่นในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ
อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่นใน
ชุมชน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร      คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม     คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2) 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬาหมูบาน เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬาหมู
บาน เพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน เชน ลูกเปตอง ลูกบอลเลย
บอล ลูกฟุตบอล ลูกตระกรอ ตาขาย ไมแบดมินตัน ลูก
แบดมินตัน โตะปงปอง ไมปงปอง ลูกปงปอง ฯลฯ
ปฏิบัติตาม
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันผูสูง
อายุ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,160,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,160,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 839,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คํา
สั่งเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล และ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :กองชาง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล กองชางที่มี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566และที่แกไขเพิ่มเติม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :กองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 251,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตาม
คําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :กองชาง

วันที่พิมพ : 13/10/2564  14:27:09 หนา : 146/160



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 27,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ และเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหจายตามคําสั่งใหไดรับคาครองชีพชั่วคราว 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
    2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่5) ลงวันที่ 26 กุมภา
พันธ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานรับผิดชอบ :กองชาง

วันที่พิมพ : 13/10/2564  14:27:09 หนา : 147/160



งานก่อสร้าง รวม 3,939,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,939,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,939,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดรองน้ําพรอมเสริมคันดิน หมูที่ 1 บานดอนกระเบื้อง จํานวน 177,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขุดรองน้ําพรอมเสริมคันดิน หมู 1 บานดอน
กระเบื้อง
ปริมาณงาน
    1) ขุดรองน้ําพรอมเสริมคันดินปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 5.00
 เมตร กนกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ความ
ยาว 350 เมตร
    2) วางทอ คสล.ชั้น 2 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน 58 ทอน
-  ปฏิบัติตาม
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานไผชางแลน 
บริเวณจากถนน 3422 ถึง ที่นายจานะ

จํานวน 294,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานไผ
ชางแลน บริเวณจากถนน 3422 ถึง ที่นายจานะ
ปริมาณงาน
        - ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 460 ตารางเมตร
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานไผชางแลน 
บริเวณบานพลเอกมนัส

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานไผ
ชางแลน บริเวณบานพลเอกมนัส
ปริมาณงาน
        - ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานลาดพลี 
บริเวณจากบานนายพรชัย ศรีสุพรรณ ถึง บานนายหนํา บูชา

จํานวน 422,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บาน
ลาดพลี บริเวณจากบานนายพรชัย ศรีสุพรรณ ถึง บานยาย
หนํา บูชา
ปริมาณงาน
        จุดที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 216 ตร.ม.
        จุดที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 116 ตร.ม.
        จุดที่ 3 กวาง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 112 ตร.ม.
        จุดที่ 4 กวาง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 196 ตร.ม.
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมู 3 บานไผชาง
แลน บริเวณที่  1) จากบานนายจุบ ถึง บานนางสละ ผิวเผือก  2) 
จากบานนายบง ถึง สะพาน คสล.บานนายจวน  3) จากบานนายซง 
ถึง คลองสงน้ําชลประทาน

จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมู 3
 บานไผชางแลน บริเวณ 
        1) จากบานนายจุบ ถึง บานนางสละ ผิวเผือก กวางเฉลี่ย 4
 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 4,320 ตร.ม.
        2) จากบานนายบง ถึง สะพาน คสล.บานนายจวน กวาง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 2,600 ตร.ม.
        3) จากบานนายซง ถึง คลองสงน้ําชลประทาน กวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,710 ตร.ม.
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 1 บางโรง
ชาง (บานดอนกระเบื้อง) บริเวณ 1.) จากบานนายอนันต บูชา ถึง 
ถนน คสล.หนองตาสุข 2.) จากคลองรางสะแกสูง ถึง บานนายหยิน 
บูชา 3.) จากถนนโยธาสายลาง ถึง ประตูน้ําคลองโรงชาง 4.) จาก
ถนนโยธาสายลาง ถึง แยกหนองตาสุข 5.) จากหนองตาสุข ถึง คลอง
ลาดพลี

จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 1
 บางโรงชาง (บานดอนกระเบื้อง)
ปริมาณงาน
        1.) จากบานนายอนันต บูชา ถึง ถนน คสล.หนองตา
สุข กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,690 ตร.ม.  
          2.) จากคลองรางสะแกสูง ถึง บานนายหยิน บูชา กวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 557 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,671 ตร.ม. 
        3.) จากถนนโยธาสายลาง ถึง ประตูน้ําคลองโรงชาง กวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,950 ตร.ม.
        4.) จากถนนโยธาสายลาง ถึง แยกหนองตาสุข กวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.
        5.) จากหนองตาสุข ถึง คลองลาดพลี กวางเฉลี่ย 4
 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 2,320 ตร.ม.
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 2 จิกหมู 
(บานทองประดิษฐ) บริเวณ  1) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บาน
นายวิทยา นาคใจเสือ 2) จากถนนทางหลวงชนบท(บานจิกใหญ) ถึง 
อางเก็บน้ําลาดควาย 3)จากบานนายฝ้อน คําแบน ถึง บานนายสิริชัย

จํานวน 361,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 2
 จิกหมู (บานทองประดิษฐ) 
ปริมาณงาน
        1) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บานนายวิทยา นาคใจ
เสือ กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,050 ตร.ม.
        2) จากถนนทางหลวงชนบท(บานจิกใหญ) ถึง อางเก็บน้ํา
ลาดควาย กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,270 ตร.ม.
        3)จากบานนายฝ้อน คําแบน ถึง บานนายสิริชัย กวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 4 บานลาด
พลี บริเวณที่  1) จากถนน 3422 ถึง สะพาน คสล.บานลาดพลี 
2)จากแทงน้ําประปา ถึง ถนนโยธาสายลาง 3) จากถนน คสล.บาน
ลาดพลี ถึง ถนนโยธาสายลาง(ฝั่งขวา)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 4
 บานลาดพลี 
ปริมาณงาน
        1) จากถนน 3422 ถึง สะพาน คสล.บานลาดพลี กวาง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 3,200 ตร.ม. 
        2)จากแทงน้ําประปา ถึง ถนนโยธาสายลาง กวางเฉลี่ย 3
 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 4,710 ตร.ม. 
        3) จากถนน คสล.บานลาดพลี ถึง ถนนโยธาสายลาง(ฝั่ง
ขวา)กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,800 ตร.ม.
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 5 บานบาง
สาม บริเวณ  1) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บานนายสมเกียรติ์ 
วัฒรังสรรคและนายชลอ ขุนสพเนตร 2) จากถนนทางหลวงชนบท 
ถึง บานนายสาโรจน วิวัฒนกสิกิจ 3) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง 
บอนางยุพา ชาวบางรัก 4) จากถนน คสล. ถึง บานนายสมเด็จ แกว
ทองพันธ 5)จากถนน 3422 ถึงบอนายประทีป กาบแกว

จํานวน 111,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 5
 บานบางสาม 
ปริมาณงาน
        1) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บานนายสม
เกียรติ์ วัฒรังสรรคและนายชลอ ขุนสพเนตร กวางเฉลี่ย 3
 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน
การไมนอยกวา 840 ตร.ม.
        2) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บานนายสาโรจน วิวัฒน
กสิกิจ กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 660 ตร.ม.
        3) จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บอนางยุพา ชาว
บางรัก กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 900 ตร.ม.
        4) จากถนน คสล. ถึง บานนายสมเด็จ แกวทองพันธ กวาง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 210 ตร.ม.
        5)จากถนน 3422 ถึงบอนายประทีป กาบแกว กวางเฉลี่ย 3
 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 210 ตร.ม.  
-  ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการปรับปรุงสะพานไมตลาดบางสาม หมูที่ 5 บานบางสาม จํานวน 894,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสะพานไมตลาดบางสาม หมูที่ 5 บาน
บางสาม
ปริมาณงาน
        - สะพานไมกวาง 2.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินงานไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
- ปฏิบัติตาม
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ(ฉบับเพิ่ม
เติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคา
        -  คาถายเอกสาร
        -  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
        -  คาซักฟอก
        -  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
        -  คาระวางบรรทุก
        -  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา            
            บาน)
        -  คาโฆษณา และเผยแพร 
            ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับ 
            การจางโฆษณา และเผยแพรขาว 
            ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน          
            โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร 
            ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
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        -  คาธรรมเนียมตาง ๆ
        -  คาเบี้ยประกัน
        -  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา 
            พิพากษา
        -  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
        -  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
        -  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้านชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง
        -  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
           (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
            (1)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการปร
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ะปา
            (2)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
ฯลฯ
        -  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน
        -  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง)
ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษระคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
        5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกหญาแฝกและปลูกตนไม หมูที่ 1 บานดอนกระเบื้อง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกและ
ปลูกตนไม หมูที่ 1 บานดอนกระเบื้อง เชน คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ              คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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โครงการสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสุ
นนการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา อุปกรณตาง ๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม       คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร        คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ   คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ(ฉบับ
เพิ่มเติม 1)(ฉบับเพิ่มเติม 2)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด
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