
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศก 
อ าเภอหนองหาน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้    39,300,000  บาท แยกเป็น      

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง                  รวม  10,833,539   บาท 

    งบกลาง                  รวม  10,833,539   บาท 

งบกลาง                  รวม  10,833,539   บาท 

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม                    จ านวน         194,634   บาท 

      เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคมกรณี 

      ประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยทพุพลภาพ ตายและ 

คลอดบตุร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสงัคม พ.ศ.2533 

      ในอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้งพนักงาน เงนิเพิม่คา่ครองชพี 

      คา่จา้งชัว่คราวเป็นเงนิ 3,892,680 บาทคดิเป็นเงนิ194,634 บาท  

      1)พนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 10 อัตรา ตัง้ไว ้88,920บาท    

      เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม เป็นสวสัดกิาร 

      ประกันสงัคมใหแ้กพ่นักงานจา้งตามภารกจิ   

      2) พนักงานจา้งท่ัวไป  จ านวน  8 อัตรา   ตัง้ไว ้ 48,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเพือ่เป็นสวสัดกิารประกันสงัคม 

ใหแ้กพ่นักงานจา้งท่ัวไป 

3)ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็กของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 อัตรา  

 ตัง้ไว ้ 27,714 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเพือ่เป็นสวสัดกิารประกันสงัคม 

ใหแ้กผู่ช้ว่ยครผููด้แูลเด็กของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 4)  

ผูด้แูลเด็กของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 5 อัตรา 

ตัง้ไว ้ 30,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุ เพือ่เป็นสวสัดกิารประกันสงัคม 

ใหแ้กผู่ด้แูลเด็กของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

ถอืปฏบิัตติามพระราชบัญญัตแิละหนังสอืสัง่การดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตปิระกันสงัคม  พ.ศ. 2533   

2)หนังสอืส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดว่นทีส่ดุ  

ทีม่ท.0809.5/ว 9 ลงวนัที ่ 22 มกราคม 2557   

3)หนังสอืส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดว่นทีส่ดุที ่ 

มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 และ  

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

 เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง "       
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เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน                จ านวน   7,786    บาท 

     "เพือ่จา่ยเป็นเงนิสบทบกองทนุทดแทน ตามพระราชบัญญัต ิ

      เงนิทดแทน พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่2  พ.ศ. 2561  

      เพือ่ใหค้วามคุม้ครองแกล่กูจา้งทีป่ระประสบอันตราย เจ็บป่วย  

ตาย หรอืสญูหายอันเนือ่งมาจากการท างานใหแ้กน่ายจา้ง  

 โดยค านวณในอัตรารอ้ยละ 0.2 ของคา่จา้งทัง้ปี  

(มกราคม-ธันวาคม)  จ านวน 3,892,680 บาท X รอ้ยละ  

0.2 = 7,785.36 บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) พระราชบัญญัตเิงนิทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ 

ว 4172 ลงวนัที ่24 ธันวาคม 2561 " 

 

  เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ                                                            จ านวน 7,760,400 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพือ่รองรับการจัดสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายุ 

ทีม่อีาย ุ60 ปี บรบิรูณ์ขึน้ไปทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้น และไดข้ ึน้ 

ทะเบยีนขอรับเงนิเบีย้ยังชพีไวก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โดยจา่ยอัตราเบีย้ยังชพีรายเดอืนแบบขัน้บันได เวน้แตใ่นสว่น 

ของเงนิเพิม่ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการตามขอ้  

18(2) แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงนิ 

สงเคราะหเ์พือ่การยังชพีของการปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  

ทีไ่ดด้ าเนนิการมากอ่นในฐานขอ้มลูจ านวนผูส้งูอายตุามประกาศ 

บัญชรีายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุโดยค านวณจาก 

อัตราเฉลีย่การเพิม่ขึน้3 ปียอ้นหลัง และขอ้มลูจ านวนผูส้งูอาย ุ

ทีไ่ดบ้ันทกึในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอ้มลูเบีย้ยังชพี 

 (ตามบันทกึขอ้ความทีอ่ด 85704/ลว.30 ม.ิย.64) ขององคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่จากประกาศบัญชรีายชือ่ ฯ  

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสัง่การดังนี ้

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ 

ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครอง สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ 

ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2552 

 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่4)พ.ศ.2562 

3)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 16  

งบกลาง (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม2.3.9แผนงานงบกลางล าดับที ่1    

    

 

 

 

 

 

 



หนา้ 3 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52  

        

เบีย้ยังชพีความพกิาร                                                                   จ านวน    1,910,400 บาท 

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพือ่รองรับการจัดสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร  

ใหแ้กค่นพกิารทีม่สีทิธติามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดทีไ่ดแ้สดง 

ความจ านงโดยการขอขึน้ทะเบยีน เพือ่ขอรับเงนิเบีย้ความ 

พกิารไวก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แลว้ โดยคนพกิารที ่

มอีาย ุ18 ปีขึน้ไปไดรั้บเบีย้ความพกิารคนละ 800 บาทตอ่ 

เดอืนตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557  

และคนพกิารทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอ่เดอืน 

ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564  เวน้แตใ่นสว่น 

ของเงนิเพิม่ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิการ 18 (2)  

แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห ์

เพือ่การยังชพีของการปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ทีไ่ด ้

ด าเนนิการมากอ่น โดยใชฐ้านขอ้มลูจ านวนคนพกิาร ตามประกาศ 

บัญชรีายชือ่ผูท้ีม่สีทิธรัิบเงนิเบีย้ความพกิาร (ตามบันทกึขอ้ความที ่

อด 85704/ลว.30 ม.ิย.64) โดยค านวณจากอัตราเฉลีย่การเพิม่ขึน้ 

สามปียอ้นหลัง และขอ้มลูจ านวนคนพกิารทีไ่ดบ้ันทกึในระบบสารสน 

เทศการจัดการฐานขอ้มลูเบีย้ยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จากประกาศบัญชรีายชือ่ 

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้                   

1)มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที2่5พฤศจกิายน 2557 

2)คณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่28เมษายน 2564 

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห ์

เพือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

4)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

 งบกลาง(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม2.3.9แผนงานงบกลางล าดับที ่1    

 

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์                                                                   จ านวน      90,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์  

แกผู่ป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและทกุการวนิจิฉัยแลว้ 

และมคีวามเป็นอยูท่ีย่ากจน หรอืถกูทอดทิง้ขาดอปุการะดแูล 

ไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองไดโ้ดยผูป่้วยเอดสท์ีม่ ี

สทิธจิะไดรั้บเบีย้ยังชพีคนละ 500 บาท ตอ่เดอืนครบทัง้12 เดอืน 

(ตามบันทกึขอ้ความที ่อด 85704/ลว.30 ม.ิย.64)   

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ 

 พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่ 

การยังชพีขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

งบกลาง (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม1.3.9แผนงานงบกลางล าดับที1่ 
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เงนิส ารองจา่ย                                                                      จ านวน      348,450  บาท 

เพือ่ส ารองจา่ย เป็นรายจา่ยทีต่ัง้ไวเ้พือ่ใชจ้า่ยกรณีฉุกเฉนิ 

ทีม่สีาธารณภัยเกดิขึน้  หรอืกรณีการป้องกันและยับยัง้กอ่นเกดิ 

สาธารณภัย  หรอืคาดวา่จะเกดิสาธารณภัยหรอืกรณฉุีกเฉนิเพือ่ 

บรรเทาปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวม   

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและตามหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รสว่น 

       ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 ขอ้ 19 

        2)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท  0313.4/ว 667  

 ลงวนัที ่ 12  มนีาคม 2545 

3)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท  0808.2/ว 4076   

ลงวนัที ่15  กรกฎาคม  2559 

4)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท  0808.2/ว 3215  

 ลงวนัที ่  6  มถินุายน   2559 

งบกลาง (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)3.ยทุธศาสตร ์

การพัฒนาดา้นสงัคม2.3.9แผนงานงบกลางล าดับที ่4 

 

  รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน           

    (01)เงนิสมทบเขา้บัญชรีะบบหลักประกันสขุภาพระดับ                   จ านวน      122,616    บาท 

 ทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีต่ าบล 

 "เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุระบบหลกัประกันสขุภาพ 

ในระดับทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีต่ามประกาศคณะกรรมการหลัก 

ประกันสขุภาพแหง่ชาต ิเรือ่ง การก าหนดหลักเกณฑเ์พือ่ 

สนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิงานและบรหิาร 

จัดการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดับทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่ 

พ.ศ. 2561 ดังนี ้

 (1) สมทบเงนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 กรณีรายไดข้ององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมร่ว่มเงนิอดุหนุน   ต า่กวา่ 6  ลา้นบาท 

 (2) สมทบเงนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 กรณีรายไดข้ององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมร่ว่มเงนิอดุหนุน  ต า่กวา่ 6  ถงึ 20 ลา้นบาท   

 (3) สมทบเงนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 กรณีรายไดข้ององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมร่ว่มเงนิอดุหนุน   สงูกวา่  20 ลา้นบาท                                                       

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและตามหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ 

เรือ่ง การก าหนดหลักเกณฑเ์พือ่สนับสนุนใหอ้งคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิงานและบรหิารจัดการกองทนุหลัก 

ประกันสขุภาพในระดับทอ้งถิน่ หรอืพืน้ที ่พ.ศ.2561 

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท  0891.3/ว 2199  ลงวนัที ่ 10  พฤศจกิายน 2552  

เรือ่ง การด าเนนิงานกองทนุหลักประกันสขุภาพ 

3)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0891.3/ว 1514  

ลงวนัที ่ 26  กรกฎาคม  2554 
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4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการตัง้งบประมาณ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สว่นทอ้งถิน่เพือ่สบทบ 

กองทนุ พ.ศ.2561 (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2564 

งบกลาง (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่พ.ศ.2561-2565) 

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม  2.3.9 แผนงานงบกลาง ล าดับที ่2"    

   

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.)        จ านวน     389,253    บาท         

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการ 

       สว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญ 

       ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2500  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั  

       เทศบาล / เมอืงพัทยา  ค านวณตัง้จา่ยในอัตรารอ้ยละ 3  

       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค านวณตัง้จา่ยในอัตรารอ้ยละ 2 

       โดยค านวณจากประมาณการรายรับของประมาณการราบจา่ย 

       ประจ าปี/ งบประมาณ รายจา่ยเพิม่เตมิ / งบประมาณรายจา่ย 

       เฉพาะการ ทกุหมวดรายรับ หักดว้ยประมาณการรายรับหมวด 

       เงนิอดุหนุน เงนิอทุศิ พันธบัตร เงนิกู ้โดยถอืปฏบิัต ิกฎกระทรวง 

       การหักเงนิจากประมาณการรายรับในงบประมาณการจา่ยประจ าปี 

       สบทบเขา้เป็นกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 

        ลงวันที ่23 กันยายน 2564  

 ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและตามหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราช 

การสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 

3) กฎกระทรวงการหักเงนิจากประมาณการรายรับในงบประมาณ 

การจา่ยประจ าปีสบทบเขา้เป็นกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 ลงวนัที ่23 กันยายน 2564      
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เงนิชว่ยพเิศษ       

เงนิชว่ยคา่ท าศพขา้ราชการ/พนักงาน                                     จ านวน      10,000   บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษกรณีพนักงานสว่นทอ้งถิน่ผูรั้บบ านาญ 

ลกูจา้ง และพนักงาน ถงึแกค่วามตาย จ านวน 3 เทา่ของอัตรา 

คา่ตอบแทนกอ่นวนัถงึแกค่วามตาย  ตามหนังสอืสัง่การ  ดังนี ้

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิประโยชน ์

ตอบแทนอืน่เป็นรายจา่ย ทีอ่งคก์รสว่น ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จา่ยได ้พ.ศ.2559 

2)พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญ 

และเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 

3)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0013.4/ ว. 1764 

ลงวนัที ่3 มถินุายน  2537 

4)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0312/ ว. 1095 

ลงวนัที ่ 27  กันยายน  2525  เรือ่งการจา่ยเงนิเดอืนและเงนิชว่ย 

พเิศษในกรณีพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลถงึแกค่วามตาย 

5)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั............ 

เรือ่ง  มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้งประกาศ เรือ่งมาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ประกาศ ณ วนัที ่หมวด 11 การจา่ยคา่ 

ตอบแทนขอ้ 72 พนักงานผูใ้ดตายระหวา่งรับราชการใหจ้า่ยคา่ตอบ 

แทนจนถงึวนัทีถ่งึแกค่วามตายและใหจ้า่ยเงนิชว่ยเหลอืพเิศษจ านวน 

3 เทา่ ของอัตราคา่ตอบแทนกอ่นวนัถงึแกค่วามตาย 
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แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

  งานบรหิารท ัว่ไป                                                                           รวม   8,389,080 บาท 

   งบบคุลากร                                                                                    รวม    6,262,080 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)                                                                รวม    2,571,120 บาท     

   คา่ตอบแทนรายเดอืนนายก/รองนายกองคก์ร                               จ านวน       514,080 บาท

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน นายกองคก์าร 

        บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายก  องคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธาน 

สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ  

สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2554 แกไ้ขเ้พิม่เตมิ  

ฉบับที ่2 พ.ศ.2557  และ หนังสอืการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แยกรายละเอยีดดังนี ้ 

(1)คา่ตอบแทนรายเดอืน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในอัตรา 

เดอืนละ 20,400 บาท จ านวน  12  เดอืน  เป็นเงนิ  244,800  บาท 

(2)คา่ตอบแทนรายเดอืน รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ในอัตราเดอืนละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดอืน จ านวน 2 คน 

 เป็นเงนิ  269,280  บาท 

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย เงนิคา่ตอบแทน 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค ์

การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ 

       สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2554  แกไ้ขเ้พิม่เตมิ  

       ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

 

  คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                                      จ านวน       42,120 บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายก 

       องคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

       ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก 

       องคก์ารบรหิาร สว่นต าบล  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

       ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค ์

       การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

       เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ 

       สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2554  แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 

       พ.ศ.2557 และ หนังสอืการตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง แยกรายละเอยีดดังนี ้ 

       (1)คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

       ในอัตราเดอืนละ 1,750 บาท   จ านวน  12  เดอืน  

       เป็นเงนิ 21,000  บาท 
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        (2)คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

        ในอัตราเดอืนละ 880 บาท จ านวน  12  เดอืน จ านวน  2  คน    

        เป็นเงนิ  21,120  บาท 

        ถอืปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย เงนิคา่ตอบแทน 

        นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิาร 

        สว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค ์

        การบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ  สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

        พ.ศ.  2554 แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

 

   คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก                                                 จ านวน       42,120 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษของนายกองค ์

การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก 

องคก์ารบรหิาร สว่นต าบล  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองคก์าร 

บรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการ 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ สภาองคก์าร 

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2554  แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

 และ หนังสอืการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แยกรายละเอยีดดังนี ้

(1) คา่ตอบแทนพเิศษ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ในอัตราเดอืนละ 1,750บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 21,000 บาท 

(2)คา่ตอบแทนพเิศษ รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในอัตรา 

เดอืนละ 880 บาท จ านวน 12 เดอืน จ านวน 2 คน เป็นเงนิ 21,120 บาท 

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย เงนิคา่ตอบแทน 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค ์

การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายก 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

พ.ศ.2554  แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

 

   คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี                    จ านวน      86,400 บาท 

   นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการนายก 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิาร สว่นต าบล  

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลและเลขานุการ   สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

พ.ศ.2554  แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2557  และ หนังสอื 

การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แยกรายละเอยีดดังนี ้
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- คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล  จ านวน 1 อัตรา  

ในอัตราเดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 12  เดอืน  

 เป็นเงนิ 86,400 บาท 

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

เงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค ์

การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ 

สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2554   

แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 

 

  คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา                       จ านวน      1,886,400 บาท 

  /เลขานุการสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา 

        องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

        ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก 

        องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

        ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิาร 

        สว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค ์

        การบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

        พ.ศ.2554    แกไ้ขเ้พิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 และ หนังสอืการตา่งๆ 

        ทีเ่กีย่วขอ้ง แยกรายละเอยีดดังนี ้

 - คา่ตอบแทนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 1 อัตรา 

 ในอัตราเดอืนละ 11,220 บาท   จ านว 12  เดอืน  

 เป็นเงนิ  134,640  บาท 

 - คา่ตอบแทนรองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

 จ านวน  1 อัตรา ในอัตราเดอืนละ 9,180 บาท   จ านวน  12  เดอืน  

 เป็นเงนิ  110,160  บาท 

- คา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 18 อัตรา  

ในอัตราเดอืนละ 7,200 บาท จ านวน  12  เดอืน 

 เป็นเงนิ 1,555,200 บาท  

- คา่ตอบแทนเลขานุการสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จ านวน 1 อัตรา  

ในอัตราเดอืนละ 7,200 บาท       จ านวน  12  เดอืน 

  เป็นเงนิ  86,400   บาท 

 ถอืปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  

 เงนิคา่ตอบแทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค ์

 การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

  รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล สมาชกิองคก์ารบรหิาร 

          สว่นต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเลขานุการ 

  สภาองคก์ารบรหิาร       
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      เงนิเดอืน   ( ฝ่ายประจ า )                                                        รวม       3,690,960     บาท 

       เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่                          จ านวน       2,567,520     บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ 

/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่....... 

และ พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเดอืนต าแหน่งปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล         

จ านวน    548,040    บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งรองปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   

 จ านวน   422,640    บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งหัวหนา้ส านักปลัด(นักบรหิารงานท่ัวไป)   

 จ านวน   416,160    บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนักวเิคราะหน์โยบายและแผน          

จ านวน    429,240    บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล                       

จ านวน   376,080    บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานธรุการ                        

จ านวน   225,720    บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานธรุการ                        

จ านวน   149,640    บาท 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและ 

-  ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่........     

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

 (ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 
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        เงนิเพิม่ตา่งๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่             จ านวน           21,300  บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน ตามประกาศ ก.จ. ,  

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดหลักเกณฑก์ารใชข้า้ราชการ 

หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอื 

จากเงนิเดอืน ลงวนัที ่  22  เมษายน 2547 และหนังสอื 

ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 28  

ลงวนัที ่16 กมุภาพันธ ์2548 เรือ่งแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับ 

การเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน  

(การก าหนดใหร้าชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ระดับ 8 

ขัน้ไป ไดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทนเป็นรายเทา่กับอัตราเงนิ 

ประจ าต าแหน่ง) และ ประกาศ ก.จ. ก.จ , ก.ท. และ ก.อบต. 

เรือ่งก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน 

สว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้งและพนักงานจา้งขององคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว (ฉบับที ่2)  

และหนังสอืสัง่การอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้พนักงานธรุการ    

จ านวน   21,300  บาท 

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์

การใหร้าชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิ คา่ตอบ 

แทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษยน 2547                                                    -

 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 28 ลง

วนัที ่16 กมุภาพันธ ์2548 เรือ่งแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการเบกิ 

จา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน (การก าหนดใหร้าช 

การหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ระดับ 8 ขัน้ไป ไดรั้บเงนิเดอืนคา่ 

ตอบแทนเป็นรายเทา่กับอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)                                                                                                

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.จ. , 

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์

การใหพ้นักงาน  สว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้งขององคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่การครองชพี 

ชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2 / 

ว 1739 ลงวนัที ่28 ตลุาคม 2547 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการตัง้งบ 

ประมาณรายจา่ยขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
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 เงนิประจ าต าแหน่ง                                                           จ านวน        252,000      บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารง 

       ต าแหน่งวชิาการ บรหิารอ านวยการ ตามประกาศคณะกรรม 

       การพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ี

       เรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชน์ 

       ตอบแทนอืน่ ฉบับที.่.....ลงวนัที.่........ พระราชบัญญัต ิ

       ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

       จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

       (ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

       โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิประจ าต าแหน่งปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   

 จ านวน  168,000  บาท 

- เงนิประจ าต าแหน่งรองปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล        

จ านวน   42,000  บาท 

- เงนิประจ าต าแหน่งหัวหนา้ส านักปลัด(นักบรหิารงานท่ัวไป)     

 จ านวน   42,000  บาท 

- ประกาศ ก.จ.กท.ท. และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนของขา้ราชการพนัก 

  งานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่........ 

 - พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์

การใชข้า้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิ คา่ตอบ 

แทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22  เมษายน  2547   

 - หนังสอืส านักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

 0809.3/ว 1927 ลงวนัที ่3 กันยายน 2564  เรือ่งประกาศ  

ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับอัตราเงนิเดนิ 

และวธิกีารจา่ยเงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่  

(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2556 
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      คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                                           จ านวน         794,520    บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน 

จา้งท่ัวไปตามคณะพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคล 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัว 

ไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ลกูจา้ง  และพนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดรั้บ 

เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวฉบับที.่......ลงวนัที.่........และ  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง 

ฉบับที.่.....ลงวนัที.่..........จ านวนอัตราทีป่รากฏในแผนอัตรา 

ก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 ค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ 

  จ านวน  191,880  บาท 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ 

  จ านวน  170,640 บาท 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งพนักงานขบัรถ  

จ านวน 2 อัตรา จ านวน  216,000 บาท 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งนักการภารโรง   

จ านวน 108,000  บาท 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งคนงานท่ัวไป  

จ านวน 108,000  บาท 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง  

  ฉบับที.่......ลงวันที.่......... 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ 

ว 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม  2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.จ. 

, ก.ท.และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง    
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      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ  ของพนักงานจา้ง                                        จ านวน          55,620     บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง  

ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้ง 

ถิน่ พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค ์

การบรหิารสว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน ลกูจา้ง และ 

 พนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดรั้บเงนิ 

เพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว  ฉบับที.่.......ลงวนัที.่......... 

และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนัก 

งานจา้ง ฉบับที.่...ลงวนัที.่......จ านวนอัตราตามทีป่รากฏ 

ในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ 

ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) ค านวณตัง้แตจ่า่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ  

จ านวน 7,620 บาท 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่งพนักงานขับรถ2อตัรา  

จ านวน 24,000 บาท 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่งนักการภารโรง   

จ านวน 12,000  บาท 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่งคนงานท่ัวไป   

จ านวน 12,000  บาท 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558  

เรือ่ง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 

เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นัก 

งานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้งขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว  (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่การ 

ครองชพีชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 
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  งบด าเนนิงาน                                                                         รวม     2,089,000      บาท 

 คา่ตอบแทน                                                                       รวม       520,000       บาท 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน ์                   จ านวน       330,000       บาท    

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

        (01) ประเภทคา่ตอบแทนคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบ 

        ในการจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้ไว ้10,000  บาท     

         เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการผูรั้บผดิ 

        ชอบการจัดซือ้จัดจา้งและคณะกรรมการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

        อาทเิชน่ บคุคลหรอืคณะบคุคลจัดซือ้จัดจา้ง  บคุคลหรอื 

        คณะบคุคลด าเนนิงานจา้งทีป่รกึษา บคุคลหรอืคณะบคุคล 

        ด าเนนิการจา้งออกแบบหรอืควบคมุการกอ่สรา้ง ตามหนังสอื 

        กระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค0402.5/ว85 ลงวนัที ่3 

        กันยายน 2561 หลักเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทน บคุคล 

        หรอืคณะกรรมการ  ถอืปฏบิัตติามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้

1)  หนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค0402.5/ว85 

 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561 หลักเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทน 

 บคุคลหรอืคณะกรรมการ   

2)  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง 

 ลว.15 พฤษจกิายน 2560 

3) ประกาศ(ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) เรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่ว 

กับอัตราการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ 

(02)ประเภทเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ ส าหรับพนักงานสว่น 

ทอ้งถิน่ถิน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปี)ตัง้ไว ้10,000 บาท 

เพือ่จา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีักษณะ 

เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทน 

อืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงาน 

สว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2557  

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 

แกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

2)  หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ 

 ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวาคม 2559  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข  

และวธิกีารก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น 

กรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ รางวลัประจ าปี 

3) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 5 ลงวนัที ่9 มกราคม 2550 
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4) หนังสอื มท 0808.3/ว 380 ลงวนัที ่26 ก.พ.2558  

เรือ่ง ประกา ก.จ.,กท., และ ก.อบต.เรือ่งก าหนดมาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข  และวธิกีารก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลั 

ประจ าปีส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงาน 

จา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 

5) หนังสอื มท 0809.3/ว 859 ลงวนัที ่29 พ.ค.2557 

 เรือ่งการด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ 

ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

อันมลีักษณะเป็นเงนิรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

6) หนังสอื มท 0808.2/ ว 3072 ลงวนัที ่29 ก.ย. 2557  

เรือ่งแนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณี 

พเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

7) หนังสอืส านักงาน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272 ลงวนัที ่

21 พฤษภาคม 2559 เรือ่งหารอืการตัง้งบประมาณรายจา่ย 

เพือ่การพัฒนาเพือ่ขอเสนอขอรับการประเมนิประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลการปฏบิัตริาชการ 

(03)ประเภทเงนิคา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ ตัง้ไว ้ 310,000  บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแกข่า้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ ขา้ราชการประเภทอืน่ และบคุคล 

ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นเจา้หนา้ทีใ่นการเลอืกตัง้  

โดยถอืปฏบิตัติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา่ดว้ยการเลอืกตัง้ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

 -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0818.2/ว4149 

 ลว.19 กรกฎาคม 2564 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจัดท า 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2565 คา่ใชจ้า่ยส าหรับการเลอืก 

ตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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    คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ            จ านวน       20,000     บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  

       ทีป่ฏบิัตงิานตามหนา้ทีป่กตโิดยลักษณะงานสว่นใหญ ่

       ตอ้งปฏบิัตงิานทีต่ัง้ส านักงานและทีไ่ดป้ฏบิัตงิานนัน้นอก 

       เวลาราชการในทีต่ัง้ส านักงานหรอืลักษณะงานสว่นใหญ ่

       ตอ้งปฏบิัตงิานนอกทีต่ัง้ส านักงานและไดป้ฏบิัตงิานนัน้ 

       นอกเวลาราชการนอกพืน้ทีต่ัง้ส านักงาน หรอืโดยลักษณะ 

       งานปกตติอ้งปฏบิัตงิานในลักษณะเป็นผลัดหรอืกะและได ้

       ปฏบิัตงิานนัน้นอกผลัดหรอืกะของตน้และใหห้มายความรวม 

       ถงึเงนิคา่ตอบแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและ 

       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดว้ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

       วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา  

       ราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

       โดยถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 

การปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่   

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว2409  ลงวนัที ่ 17 พ.ย. 2559 

เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

 

คา่เชา่บา้น                จ านวน    150,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

มสีทิธเิบกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น 

ของชา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  แกไ้ขเพิม่เตมิ  

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2559  

แกเ้พิม่เตมิ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการจา่ยเงนิคา่เชา่บา้น 

ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ่ขเพิม่เตมิ(ฉบับที2่)พ.ศ.2551 

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที3่)พ.ศ.2559 แกเ้พิม่เตมิ(ฉบบัที4่) พ.ศ. 2562 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  

ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการ 

เบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นถิน่ 

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0679  

ลงวนัที ่6  กมุภาพันธ ์2561  เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิัตใิน 

การจัดขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เขา้พักอาศัยในทีพั่ก 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2745  

ลงวนัที ่16  ส.ค. 2547 เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้นตาม 

ค ารอ้งของตนเอง    

5)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3360   

ลงวนัที ่ 7  ต.ค. 2547   เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้น 

ตามค ารอ้งของตนเอง    

6)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0091   

ลงวนัที ่ 7  ม.ค. 2559 เรือ่งแนวทางและวธิปีฏบิัตเิกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

7)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ที ่มท 0808.2/ว 1583 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 

 เรือ่งการใชใ้บเสร็จรับเงนิจากชอ่งทางใหบ้รกิารดา้น 

อเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลักฐานในการประกอบการเบกิคา่เชา่บา้น 

 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า      จ านวน    20,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

ขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บบ านาญปกต ิฯ ทีม่สีทิธ ิ

ไดรั้บตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวัสดกิารเกีย่วกับ 

การศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  

และหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/ว 257  

ลงวนัที ่28  มถินุายน 2559 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559  

เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีน  

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559 เรือ่ง การเบกิเงนิ สวสัดกิาร 

เกีย่วกับการศกึษาบตุร หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  

ที ่มท 0809.3/ ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  

เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีน  

หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

            1)พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษา 

           ของบตุร พ.ศ.2562   

      2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

      กับการปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

           3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับ 

           การศกึษาบตุรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 2563 

4)หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง   

วนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการ 

ศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

5)หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0408.5/ว 22  

ลงวนัที ่12  มกราคม 2561 
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6)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิาร 

เกีย่วกับการศกึษาบตุร  

7)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   

ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

8)ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 

เบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่น  

ทอ้งถิน่ ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน 2542  

9)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4188  ลง

วนัที ่9  ธันวาคม  2548  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับสทิธกิาร 

เบกิเงนิสวสัดกิารของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

คา่ใชส้อย                 รวม        785,000 บาท 

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

         รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร                   จ านวน    500,000  บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 

คา่ซกัฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิลู คา่ระวางบรรทกุ คา่เชา่ทรัพยส์นิ 

(ยกเวน้ คา่เชา่บา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกับ 

การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุ  กระจายเสยีง 

โทรทัศน ์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์า่งๆ) คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

คา่เบีย้ประกัน  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษา 

คา่การจัดท าประกันภัยทรัพยส์นิ คา่จา้งเหมาบรกิาร   

คา่จา้งแรงงาน  คา่ตดิตัง้ไฟฟ้า ฯลฯ 

กรณีคา่ตดิตัง้ไฟฟ้า   

1)  คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ  

คา่ธรรมเนยีม รวมถงึการปรับปรงุระบบไฟฟ้า การเพิม่ก าลังไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 

กรณีจา้งเหมาบรกิาร  ใหถ้อืปฏบิัตติามหนังสอืสงัการ  ดังนี ้

1)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452  

ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมา 

บรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

กรณีจา้งแรงงาน  ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย  ดังนี ้

1)  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ บรรพ 3  

 ลักษณะ 6 จา้งแรงงาน 

2)  พระราชบัญญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2541 
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รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร                    จ านวน      20,000 บาท 

    เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรอง(รายจา่ยในการรับรองหรอืเลีย้งรับรอง 

    ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)โดยแยกเป็น 

        (01) คา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคล  ตัง้ไว ้  10,000  บาท    

ตัง้งบประมาณไดไ้มเ่กนิปีละ 1% ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณ 

ทีล่ว่งมาโดยไมร่วมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุน เฉพาะกจิ  เงนิกู ้  

เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมและเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ดังนี ้ในปี 

งบประมาณ 2564  มยีอดรายรับจรงิ  18,830,906.59 บาท  

ค านวณไดด้ังนี้ 18,830,906.59x1/100 =188,309.06 บาท  

ใหเ้บกิจา่ยไดใ้นภายในวงเงนิงบประมาณทีป่ระมาณการไวต้าม 

อัตราทีก่ าหนดและตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  โดยค านงึถงึ 

ความจ าเป็นและประหยัดและใหใ้ชห้ลักฐานการจา่ยเงนิตาม 

รายการคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  มาประกอบการเบกิจา่ยเงนิ 

โดยมเีจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิงานเป็นผูรั้บรองการจา่ย   

        (02) คา่เลีย้งรับรอง   ตัง้ไว ้ 10,000   บาท  

ในการประชมุสภาทอ้งถิน่หรอืคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ 

ทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตามกฎหมายหรอืตามระเบยีบหรอืหนังสอืสัง่การ 

ของกระทรวงมหาดไทยหรอืการประชมุระหวา่งองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กับรัฐวสิาหกจิ 

หรอืเอกชนใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยยอด 

เงนิทีต่ัง้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่รับรอง  ใหเ้บกิจา่ยไดเ้ทา่ทีจ่า่ย 

จรงิและใหแ้นบบัญชลีายมอืชือ่จ านวนบคุคลและรายงานการ 

ประชมุ  เพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการเบกิจา่ยโดยมเีจา้หนา้ที ่

ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิงานเป็นผูรั้บรองการจา่ยขอ้ (1) และ 

(2) ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี1้)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ทีม่ท 0808.4/ว2381 ลงวนัที2่8 กรกฎาคม 2548  

เรือ่ง การตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รับรองหรอืคา่ 

เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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(01) คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา          จ านวน    30,000 บาท 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ 

การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

 แกไ้ขเพิม่เตมิปัจจบุัน  

 โดยถอืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

 และการเขา้รับการฝึกอบรม-เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ  

ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  

(ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื มท 0808.2/ว2089 ลงวนัที ่12 เม.ย.2559   

เรือ่งการจัดฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486 

 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ว 

 1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ 

ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ  
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 (02) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ                               จ านวน 20,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ่า่ยในการเดนิทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง 

เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ  

ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนยีม 

ในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ 

กระทรวงไทยวา่ดว้ยใชจ้า่ยในการเดนิทางไปใชจ้า่ยในการ 

เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555  

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  

(ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื กค 0409.6/ว101 ลงวนัที ่9 ก.ย.2547   

เรือ่งการเบกิจา่ยคา่โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่ 19 ต.ค.2548  

เรือ่งการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศและ การศกึษาดงูาน 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 2988  ลงวนัที ่ 4 ก.ย.2550  

เรือ่งเดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานในตา่งประเทศของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0808.3/ว1617 ลงวนัที ่ 19 ม.ีค.2558  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตกิรณีการเดนิทาง ไปศกึษาดงูาน 

 ประชมุ สมัมนา อบรม ณ ตา่งประเทศขององคก์รสว่น 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.3/ว932  ลงวนัที ่  8 พ.ค.2558   

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตใินการขอยกเวน้ เดนิทางไป 

ราชการตา่งประเทศขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0808.2/ว2632 ลงวนัที ่ 11 พ.ค. 2558  

เรือ่งก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จาก 

การยกเลกิการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ประชมุสมัมนาอบรม 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0893.2/ว1795 ลงวนัที ่12 ก.ย. 2559  

เรือ่งแนวทางปฏบิัตท่ัิวไปกรณีองคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จัดท าความตกลงกับตา่งประเทศ 

 -หนังสอื มท 0809.2/ว5 ลงวนัที ่27 ม.ค.2560 เรือ่งการเบกิคา่ 

ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ กรณีพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

ถกูสัง่ประจ าส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 
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-หนังสอื  มท 0808.2/ว2709 ลงวนัที ่19 พ.ค.2560  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละหลักฐานประกอบ การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการเดนิทางไปราชการรวมทัง้วธิปีฏบิัตกิรณีผูเ้ดนิทางท า 

หลักฐานประกอบการเบกิจา่ยสญูหาย 

 -หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิ  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ 

ทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

-หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท0808.2/ว1301  

ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 6499  

ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน  2560 

 -หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/8ว 

 388 ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564  เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตริาช 

การใหก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827  

 ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ 

ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ              
                                                                                                                                                                                                                               

 (03) คา่ใชจ้า่ยในงานพระราชพธิรัีฐพธิ ี                                จ านวน     10,000 บาท 

 และวนัส าคัญของชาต ิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการงานพระราชพธิ ี 

รัฐพธิแีละวนัส าคัญของชาต ิโดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ 

จัดกจิกรรม  การใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิ ี

เปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ประกาศนยีบัตร 

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื   

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่ป้ายโครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  

ลงวนัที ่ 19  พฤษภาคม  2541  เรือ่ง  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

2)  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  

 ลงวนัที ่10 สงิหาคม  2555   

เรือ่ง  ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ  

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ 

รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

 (ส านักปลัด)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 

และสงัคม3.3แผนงานรักษาความสงบภายในล าดับที ่8 
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(04) คา่ใชจ้า่ยพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้                                      จ านวน    5,000  บาท 

       กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา   

เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ 

และพวงมาลาตามความจ าเป็น   

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284  

ลงวนัที ่10  พฤศจกิายน 2530  เรือ่งการเบกิจา่ยคา่ดอกไม ้

เพือ่มอบใหบ้คุคลตา่งๆ คา่พวงมาลา และพานประดับพุม่ดอกไม ้ 

 สรปุมนัียส าคัญดังนี ้

1. เบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณ หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ

2. คา่พวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรับมอบใหผู้ม้เีกยีรต ิ

ชาวตา่งประเทศและคูส่มรสทีเ่ดนิทางเขา้มาหรอืออกจากประเทศ 

ไทยคนละไมเ่กนิ 300 บาท 

3. คา่พวงมาลา หรอืพานประดับพุม่ดอกไม ้ส าหรับวาง  

ณ. อนุเสาวรยี ์ ครัง้ละไมเ่กนิ 1,000 บาท 

4. คา่พวงมาลาส าหรับวางศพผูม้เีกยีรต ิพวงละไมเ่กนิ 400 บาท 

2) หนังสอืกระทรวงการคลัง ที ่กค0514/36272  

 ลงวนัที ่ 11  สงิหาคม  2530 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่ดอกไม ้

เพือ่มอบใหบ้คุคลตา่ง ๆ คา่พวงมาลา และพานประดับพุม่ดอกไม ้

 

 (05)โครงการกจิการสภาพบประชาชน                                จ านวน   10,000 บาท 

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศก 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการกจิการสภาพบประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศกโดยจา่ยเป็นคา่ใช ้

จา่ยในการจัดกจิกรรม  การใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่  

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน   

และอปุกรณ ์ คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร   

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่อาหารวา่ง 

และเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ป้าย 

โครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 

ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 

 ลงวนัที ่ 19  พฤษภาคม  2541  เรือ่ง  คา่ใชจ้า่ยในการ 

จัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722   

ลงวนัที ่10 สงิหาคม  2555   

เรือ่ง  ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ 

 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการปกครองและ 

การบรหิารจัดการ  4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ล าดับที ่2 
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(06) คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล             จ านวน    150,000 บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยการเลอืกตัง้ขององคก์ารบรหิารสว่น 

       ต าบลดอนหายโศก  ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด 

       (กรณีครบวาระยบุสภาฯ กรณีแทนต าแหน่งวา่ง และกรณีคณะ 

       กรรมการการเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม ่และกรณีอืน่ๆ)  

       อกีทัง้ใหค้วามรว่มมอืในการประชาสมัพันธ ์การณรงค ์หรอืการ 

       ใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหนา้ทีแ่ละการ 

       มสีว่นร่วมทางการเมอืงในการเลอืกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและหรอื 

       สมาชกิวฒุสิภา โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการจัดสถานที ่   

       คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ ์

       เอกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  

       คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  

       คา่ของสมนาคณุ  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนา 

       คณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ   

       คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  

       คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

       ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้   

1) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561 

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว3675  

ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการปฏบิัตกิาร 

ตัง้งบประมาณเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่  

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและ  การสง่เสรมินักกฬีาเขา้ 

รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการปกครองและ 

การบรหิารจัดการ  4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ล าดับที ่3 
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 (07)โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและพัฒนาคณุภาพ             จ านวน   10,000 บาท      

        คณุภาพชวีติบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศก 

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและพัฒนา 

คณุภาพชวีติบคุลากร ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลดอนหายโศก เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการปฏบิัตงิาน 

และเกดิประสทิธผิลตอ่การใหบ้รหิารประชาชน ถอืปฏบิัตติาม 

ระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที2่ )พ.ศ. 2558 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

(ส านักปลัด)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและ 

การบรหิารจัดการ 4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ล าดับที ่5  
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คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม                                                     จ านวน   30,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ามารถ 

ใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของและ 

คา่แรงงาน  งบด าเนนิงาน คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ 

ประเภทคา่ บ ารงุรักษาและซอ่มแซม (รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาเพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกต)ิ กรณีองคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนนิการซอ่มแซมบ ารงุรักษาเอง  ใหถ้อืปฏบิัตดิังนี ้                     

(1) คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกตัง้งบประมาณไว ้

ในงบด าเนนิงาน คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุประเภท  

รายจา่ยใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

(2) คา่สิง่ของทีซ่ ือ้มาใชใ้นการบ ารงุรักษาทรัพยส์นิให ้

ตัง้งบประมาณไวใ้นงบด าเนนิการ  คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ

 ประเภท วสัด ุ

 ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

 -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

 บรกิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

 -หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 08/08.2/ว 1095 

 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

 – รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  

 ลงวนัที ่15 มกราคม 2563 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอัตราคา่ใชจ้า่ย 

 ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะคา่ใชส้อย 

         วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 
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คา่วสัด ุ                                                                                 รวม 480,000 บาท 

  วสัดสุ านักงาน                                                               จ านวน    30,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านักงาน ประเภทวสัดคุงทน วัสดสุ ิน้เปลอืง 

รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุ 

รายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ 

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุ

เชน่คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้  เป็นตน้ อาทเิชน่  

หนังสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็กเครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  

ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ 

ตรายาง ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตดั 

กระดาษ เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน 

แผนที ่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านัก 

งานหรอืหน่วยงาน  หรอืแผน่ ป้ายตา่งๆ ทีใ่ชใ้นส านักงาน มูล่ี ่ 

มา่นปรับแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่พนื) นาฬกิาตัง้หรอืแขวน  

พระพทุธรปู พระบรมรปูจ าลอง กระเป๋า ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบตดิ 

ตัง้ในส านักงาน ผา้ใบเต็นทข์นาดใหญ ่ตูย้าสามัญประจ าบา้น  

แผงกันหอ้งแบบรือ้ถอนได ้(Partition) กระดาษ หมกึ ดนิสอ  

ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  

สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ เทป พ ีว ีซ ีแบบใส 

น ้ายาลบ  กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลปิ ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมดุ 

กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม สมดุบัญช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ 

    แบบพมิพ ์ผา้ส าล ีธงชาต ิสิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้ ของใชใ้น 

การบรรจหุบีหอ่ น ้ามันไข ขีผ้ ึง้ น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนใน 

ส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา  พานพุม่ กรวยดอกไม ้ฯลฯ 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วสัดงุานบา้นงานครัว                                                                จ านวน     10,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัด ุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่รวมถงึรายจา่ย 

เพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอืดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอืปรับปรงุ 

วสัดรุายจา่ยเพือ่รักษาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษา  

ทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งการช าระ 

พรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ 

เป็นตน้  อาทเิชน่  ไขควง ประแจ แมแ่รง  กยุแจเลือ่น ครมีล็อค 

ล็อคเกยีร ์ล็อคคลัตช ์ลอ๊คพวงมาลัย ยางรถยนต ์ (อะไหล)่  

ชดุเกยีรร์ถยนต ์  เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอ้น ้า 

หัวเทยีน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถังน ้ามัน  ไฟหนา้  อานจักรยาน  

ตลับลกูปืน กระจกมองขา้งรถยนต ์ กันชนรถยนต ์ เข็มขดันริภัย  

สายไฮดรอลคิ ฯลฯ  

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

วสัดยุานพาหนะและขนสง่                                                      จ านวน    200,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัด ุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่รวมถงึรายจา่ย 

เพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอืดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอืปรับปรงุ 

วสัดรุายจา่ยเพือ่รักษาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษา  

ทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งการช าระ 

พรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่  คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้  

เป็นตน้  อาทเิชน่  ไขควง ประแจ แมแ่รง  กยุแจเลือ่น ครมีล็อค  

 ล็อคเกยีร ์ล็อคคลตัช ์ลอ๊คพวงมาลัย ยางรถยนต ์ (อะไหล)่  

ชดุเกยีรร์ถยนต ์  เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอ้น ้า 

      หัวเทยีน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถังน ้ามัน  ไฟหนา้  อานจักรยาน 

      ตลับลกูปืน กระจกมองขา้งรถยนต ์ กันชนรถยนต ์ เข็มขดันริภัย  

      สายไฮดรอลคิ ฯลฯ  

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 

 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่                                                     จ านวน   200,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดสุ ิน้เปลอืง  

รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกันกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่ คา่ ภาษี 

คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ แกส๊หงุตม้ น ้ามันเชือ้เพลงิ  

น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันจารบ ีน ้ามันเครือ่ง 

 ถา่น กา๊ซ น ้ามันเกยีร ์น ้ามันหลอ่ลืน่ ฯลฯ 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 - หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/1627  

ลงวนัที ่  22  มนีาคม 25464 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอัตราคา่ใชจ้า่ย 

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะคา่ใชส้อย 

วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 

 

 

 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่                                                    จ านวน    10,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวสัด ุ

คงทน วสัดสุ ิน้เปลอืง รวมจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ 

หรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ยที ่

ตอ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดเุชน่คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย  

คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ กลอ่งและระวงิ 

ใสฟิ่ลม์ภาพยนตรเ์ลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรปู ป้ายไฟแจง้ 

เตอืนแบบลอ้ลาก ป้ายประชาสมัพันธ ์พูก่ัน ส ีกระดาษเขยีนโปสเตอร ์

 ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์ฟิลม์สไลด ์ แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ  

(ภาพยนตร,์วดีโีอเทป,แผน่ซดี)ีรปูสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง 

 อัดขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม เอกสารเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานฯลฯ    

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วนัท่ีพิมพ ์: 20/8/2564  11:15:52  

 

วสัดคุอมพวิเตอร ์                                                             จ านวน     30,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถงึ  

รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุ

รายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษา 

ทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งช าระ 

พรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย  คา่ตดิตัง้  

อาทเิชน่  แผน่หรอืจานบันทกึขอ้มลู อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู 

(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  

Compact  Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทกึ

ขอ้มลู (Reel magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ 

ตลับผลหมกึส าหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดาษตอ่เนือ่ง  

สายเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ ซดีรีอมไดรฟ์  

แผน่กรองแสง แผงแป้นอักขระ หรอืแป้นพมิพ ์( Key Board) 

เมนบอรด์ (Main  Board)  เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip)  

เชน่ RAM คัตซทีฟีดเตอร ์( Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) 

พรนิเตอรส์วสิชิง่บ็อกซ ์(Printer Switching Box)  

เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจร

อเิล็กทรอนกิส ์(Card) เชน่ Ethernet Card, Anti virus Card, 

Sound Card) เป็นเครือ่งอา่นและบันทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ  

เชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮารด์สิต ์( Hard disk) 

แบบซดีรีอม (CD-ROM) แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ 

เราเตอร ์(Router) ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วนัท่ีพิมพ ์: 20/8/2564  11:15:52  

คา่สาธารณูปโภค                                                                     รวม   304,000 บาท 

    คา่ไฟฟ้า                                                                           จ านวน   160,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน/ในทีส่าธารณะ   

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกัน เชน่ คา่บรกิาร    

คา่ภาษีในกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  

เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยประจ าปี 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 1227   

ลงวนัที ่22 มนีาคม 2564 เรือ่งหลังเกณฑ ์และอัตราคา่ใชจ้า่ย 

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะ 

คา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 

 

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล                                                       จ านวน     10,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงานหรอืทีส่าธารณะ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกันเชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี 

 ในกจิการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 คา่บรกิารโทรศัพท ์                                                               จ านวน          4,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศัพท ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ด ้

มาซึง่บรกิารดังกลา่ว และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั 

การใชบ้รกิาร เชน่ การเชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมาย 

โทรศัพท ์คา่บ ารงุคูส่ายโทรศัพท ์ฯลฯ ในกจิการ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- 

 รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วนัท่ีพิมพ ์: 20/8/2564  11:15:52  

 

    คา่บรกิารไปรษณีย ์            จ านวน          10,000     บาท 

 "เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณียค์า่ธนาณัต ิ  

คา่ดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย ์  

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิ 

การคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส(์GFMIS) 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ยประจ าปี 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

"   

 

 คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม                                              จ านวน      120,000    บาท 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  

เชน่  คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่เทเลกซ ์ คา่วทิย ุ

ตดิตามตัว  คา่วทิยสุือ่สาร  คา่สือ่สารผา่นดาวเทยีม  

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตรวมถงึอนิเทอร ์

เน็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ  เชน่  คา่เคเบิล้ทวี ี  

คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม  เป็นตน้  และใหห้มาย 

ความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดังกลา่วและ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  

เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- 

 รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52  

 

งบลงทนุ                                                                      รวม           20,000     บาท 

คา่ครภุัณฑ ์                                                             รวม           20,000     บาท

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส ์       

 (01)จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ท๊ปเล็ตแบบที ่2          จ านวน           20,000     บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต แบบที ่2  

จ านวน 1 เครือ่ง คณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่  

4 แกนหลัก (4 core) 

- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ทีม่ขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB  

- มหีน่วยความจ าขนาดไมน่อ้ยกวา่ 32 GB 

- มหีนา้จอสมัผัสขนาดไมน่อ้ยกวา่ 9.7 นิว้  

และมคีวามละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 2,048 x 1,536 Pixel  

- สามารถใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), 

 Bluetooth และ GPS 

- มอีปุกรณ์เชือ่มตอ่ระบบ 4G หรอืดกีวา่  

แบบตดิตัง้ภายในตัวเครือ่ง (built-in) 

- มอีปุกรณ์การเขยีนทีส่ามารถใชง้านรว่มกับ 

อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต 

- มกีลอ้งดา้นหนา้ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 1.2 Megapixel 

- มกีลอ้งดา้นหลังความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 8 Megapixel 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน 

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรก์ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

 

 

งบเงนิอดุหนุน                                                             รวม           8,000      บาท 

 เงนิอดุหนุน                                                             รวม           8,000      บาท 

(01)อดุหนุนโครงการจัดงานวนัรัฐพธิแีละ                             จ านวน  8,000      บาท

กจิกรรมเทดิพระเกยีรตกิารปกป้องสถาบัน 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอหนองหานตามโครงการ 

จัดงานวนัรัฐพธิแีละกจิกรรมเทดิพระเกยีรตกิารปกป้อง 

สถาบันถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 

 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 

 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

ส านักปลัด(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการปกครอง 

และการบรหิารจัดการ  4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ล าดับที ่1 
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งบรายจา่ยอืน่                                                                รวม 10,000     บาท 

รายจา่ยอืน่                                                                รวม 10,000     บาท 

(1) คา่ใชจ้า่ยในการตรวจผลงานตา่งๆ                               จ านวน 10,000     บาท 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งการตรวจผลงานประเมนิบคุคล 

 การส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่า  

 รับบรกิารจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   

 ใหแ้กส่ถาบันหรอืหน่วยงานตามแนวทางการบรหิาร 

 จัดการทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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งานบรหิารงานคลงั                                                                รวม 2,544,720   บาท 

     งบบคุลากร                                                                รวม 2,083,920   บาท 

       เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                      รวม 2,083,920   บาท 

      เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่                  จ านวน   1,408,680   บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ 

/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงานองค ์

การบรหิารสว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ี

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่........และพระราชบัญญัต ิ

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเดอืนต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลัง   

จ านวน   448,920  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนักวชิาการเงนิและบัญช ี          

จ านวน    199,200  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี 

จ านวน   149,640  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี 

จ านวน   149,640  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้ 

จ านวน   149,640  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานพัสด ุ   

จ านวน   162,000  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานธรุการ    

จ านวน   149,640  บาท 

  ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตรา 

และประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.............. 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 
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  เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่            จ านวน 94,980     บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน ตามประกาศ ก.จ. , 

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดหลักเกณฑก์ารใชข้า้ราชการ 

หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอื 

จากเงนิเดอืน ลงวนัที ่  22  เมษายน 2547 และหนังสอื 

ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 28  

ลงวนัที ่16 กมุภาพันธ ์2548 เรือ่งแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับ 

การเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน  

(การก าหนดใหร้าชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ระดับ 8  

ขัน้ไป ไดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทนเป็นรายเทา่กับอัตราเงนิประจ า

ต าแหน่ง) และ ประกาศ ก.จ. ก.จ , ก.ท. และ ก.อบต.  

เรือ่งก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน 

สว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้งและพนักงานจา้งขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว (ฉบับที ่2)  

และหนังสอืสัง่การอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี  

จ านวน 21,300  บาท 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี 

 จ านวน  21,300  บาท 

 - เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้พนักงานพัสด ุ                

จ านวน    9,780  บาท 

 - เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้พนักงานธรุการ               

จ านวน  21,300  บาท 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้       

จ านวน 21,300  บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

 - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์

การใหร้าชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ไดรั้บเงนิ  

คา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษยน 2547 

 - หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 

 28 ลงวนัที ่16 กมุภาพันธ ์2548 เรือ่ง แนวทางปฏบิัตเิกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน  

(การก าหนดใหร้าชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ระดับ 8 ขัน้ไป 

 ไดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทนเป็นรายเทา่กับอัตราเงนิประจ าต าแหน่ง) 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  

ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558   เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท.  

และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับ 
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  เงนิประจ าต าแหน่ง                                                            จ านวน    42,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารง 

ต าแหน่งวชิาการ บรหิาร อ านวยการ ตามประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่...... 

ลงวนัที.่.......................... พระราชบัญญัตริะเบยีบ 

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 จ านวนอัตรา 

ตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

  - เงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลัง           

 จ านวน    42,000  บาท  

 ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

- ประกาศ ก.จ.กท.ท. และ ก.อบต.  

เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจาก 

เงนิเดอืนของขา้ราชการพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 

  - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและ  ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่...... 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

-ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรือ่งก าหนดหลักเกณฑก์ารให ้

ขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนนอก 

เหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 

-หนังสอืส านักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต.ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ 

ว1927 ลว.3 กันยายน 2556 เรือ่งมาตรการท่ัวไปเกีย่วกับอัตราเงนิ 

เดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่(ฉบับที ่2)พ.ศ.2556  
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คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                                   จ านวน   537,840 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน 

จา้งท่ัวไปตามคณะพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคล 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลัก 

เกณฑก์ารใหพ้นักงาน  ลกูจา้ง  และพนักงานจา้งขององค ์

การบรหิารสว่นต าบล ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว 

ฉบับที.่......ลงวนัที.่........และ ประกาศคณะกรรมการพนัก 

งานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ี 

เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฉบับที.่......... 

ลงวนัที.่.................จ านวนอัตราทีป่รากฏในแผนอัตราก าลัง 

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- คา่จา้งต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้       

จ านวน   174,720  บาท 

- คา่จา้งต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี   

จ านวน   169,440  บาท 

- คา่จา้งต าแหน่งผูช้ว่ยพนักงานพัสด ุ                     

จ านวน   193,680  บาท 

 ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธานเีรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง   

 ฉบับที.่......ลงวนัที.่............... 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ 

ว 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม  2558          

 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง 
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 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง        จ านวน      420     บาท 

"เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง  

ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน ลกูจา้ง และ  

พนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ไดรั้บเงนิเพิม่ 

คา่ครองชพีชัว่คราว  ฉบับที.่......ลงวนัที.่.......และประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ี

เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฉบับที.่.......ลงวนัที ่

............จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ค านวณตัง้แตจ่า่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน                   

- เงนิเพิม่คา่ครองชพี ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี

จ านวน   420   บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

 - หนังสอื ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. , ก.ท.  

และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์

การใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้งขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่การครองชพี 

ชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 

"    
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งบด าเนนิงาน                                                                         รวม        435,000       บาท 

    คา่ตอบแทน รวม 100,000 บาท 

    คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์                    จ านวน    5,000       บาท    

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(01) ประเภทเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ส าหรับพนักงานสว่น 

ทอ้งถิน่ถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)  ตัง้ไว ้ 5,000  บาท   

เพือ่จา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีักษณะ 

เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทน 

อืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแก่ 

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 โดยถอืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย 

 และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ 

รางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

2) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวาคม 2559  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข  

และวธิกีารก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

อันมลีักษณะเป็นเงนิ รางวลัประจ าปี 

3) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 5 ลงวนัที ่9 มกราคม 2550 

4) หนังสอื มท 0808.3/ว 380 ลงวนัที ่26 ก.พ.2558  

เรือ่ง ประกา ก.จ.,กท., และ ก.อบต.เรือ่งก าหนดมาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข  และวธิกีารก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลั  

ประจ าปีส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้ง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 

5) หนังสอื มท 0809.3/ว 859 ลงวนัที ่29 พ.ค.2557 

เรือ่งการด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ 

ก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ 

เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

6) หนังสอื มท 0808.2/ ว 3072 ลงวนัที ่29 ก.ย. 2557  

เรือ่งแนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณี 

พเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

7) หนังสอืส านักงาน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272  

ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2559 เรือ่งหารอืการตัง้งบประมาณราย 

จา่ยเพือ่การพัฒนาเพือ่ขอเสนอขอรับการประเมนิประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลการปฏบิัตริาชการ 
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คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ                               จ านวน 10,000      บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ ทีป่ฏบิัตงิาน 

ตามหนา้ทีป่กตโิดยลกัษณะงานสว่นใหญต่อ้งปฏบิัตงิานทีต่ัง้ 

ส านักงานและทีไ่ดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกเวลาราชการในทีต่ัง้ 

ส านักงานหรอืลักษณะงานสว่นใหญต่อ้งปฏบิัตงิานนอกที ่

ตัง้ส านักงานและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกเวลาราชการนอก 

พืน้ทีต่ัง้ส านักงาน หรอืโดยลักษณะงานปกตติอ้งปฏบิัตงิาน 

ในลักษณะเป็นผลัดหรอืกะและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกผลัด 

หรอืกะของตน้และใหห้มายความรวมถงึเงนิคา่ตอบแทน 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบลดว้ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ 

จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบ 

แทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่   

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว2409  ลงวนัที ่ 17 พ.ย. 2559 

        เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

        ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการขององคก์ร 

        ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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คา่เชา่บา้น                                                                          จ านวน   60,000      บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ทีม่สีทิธเิบกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น 

ของชา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3 )  

พ.ศ.2559 แกเ้พิม่เตมิ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และหนังสอื 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 

 ตลุาคม 2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการจา่ย 

เงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืหนังสอืสัง่การ 

ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราช 

การสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ่ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3)พ.ศ. 2559 แกเ้พิม่เตมิ 

(ฉบับที4่) พ.ศ. 2562 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยทีม่ท0808.2/ว5862  

ลงวนัที1่2ตลุาคม2559เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นถิน่ 

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0679  

ลงวนัที ่6  กมุภาพันธ ์2561  เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิัต ิ

ในการจัดขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เขา้พักอาศัยในทีพั่ก 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2745  

ลงวนัที ่16 ส.ค. 2547 เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้น 

ตามค ารอ้งของตนเอง    

5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3360 

        ลงวนัที ่ 7 ต.ค. 2547  เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้น 

        ตามค ารอ้งของตนเอง    

6) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0091   

ลงวนัที ่ 7  ม.ค. 2559 เรือ่งแนวทางและวธิปีฏบิัตเิกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

7) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1583 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 เรือ่งการใชใ้บเสร็จรับ 

เงนิจากชอ่งทางใหบ้รกิารดา้นอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลักฐาน 

ในการประกอบการเบกิคา่เชา่บา้น 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

   เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า        จ านวน     25,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

ขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บบ านาญปกต ิฯ  

ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ 

สวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ  

ที ่กค.0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28  มถินุายน 2559  

ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  

ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559  

เรือ่ง การเบกิเงนิ สวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาบตุร  

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  

ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุร พ.ศ.2562   

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่ว 

กับการศกึษาบตุรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 2563 

4) หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257  

ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

5) หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0408.5/ว 

 22 ลงวนัที ่12  มกราคม 2561 

6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  

 ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวัสดกิาร 

 เกีย่วกับการศกึษาบตุร  

7) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   

ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิ 

บ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

8) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 

เบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่น

ทอ้งถิน่ ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน 2542  

9) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4188   

ลงวนัที ่9  ธันวาคม  2548  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับสทิธ ิ

การเบกิเงนิสวสัดกิารของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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คา่ใชส้อย                                                                         รวม 270,000     บาท 

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    1.ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร                               จ านวน 200,000     บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 

คา่ซกัฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิลู  คา่ระวางบรรทกุ   

คา่เชา่ทรัพยส์นิ (คา่เชา่ทีด่นิ) (ยกเวน้คา่เชา่บา้น)  

คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมา 

โฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิย ุกระจายเสยีง โทรทัศน ์

โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์า่งๆ)  คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  

คา่การจัดท าประกันภัยทรัพยส์นิ คา่จา้งเหมาบรกิาร  ฯลฯ 

กรณีคา่ตดิตัง้ไฟฟ้า   

(1) คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ  

คา่ธรรมเนยีม รวมถงึการปรับปรงุระบบไฟฟ้า การเพิม่ก าลังไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมระบบไฟฟ้า 

และอปุกรณก์รณีจา้งเหมาบรกิาร  

 ใหถ้อืปฏบิัตติามหนังสอืสงัการ  ดังนี ้

        - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

        การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่  พ.ศ 2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ-รายจา่ยประจ าปีขององคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

        -หนังสอืกระทรวงหนาดไทยที ่มท 0808.2/ว4044   

        ลงวันที ่ 10 กรกฎาคม 2563 เรือ่งหลักเกณฑก์ารด าเนนิการ 

        จา้งเอกชนและการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารของ 

        องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจา้งแรงงาน  ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย  ดังนี ้

1) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ บรรพ 3  

ลักษณะ 6 จา้งแรงงาน 

2)  พระราชบัญญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2541  
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที ่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิปัจจบุัน  

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

 และการเขา้รับการฝึกอบรม-เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

 ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  

(ฉบับ ที ่4)    พ.ศ.2561 

-หนังสอื มท 0808.2/ว2089 ลงวนัที ่12 เม.ย.2559   

เรือ่งการจัดฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การเดนิทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรม 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ 

ว 1301  ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่ง 

เพือ่ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 

 

(02) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ             จ านวน       10,000 บาท    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ่า่ยในการเดนิทางไปราชการในราช 

       อาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง 

       เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ ณ  

       ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนยีมใน 

       การใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ 

       กระทรวงไทยวา่ดว้ยใชจ้า่ยในการเดนิทางไปใชจ้า่ยใน 

       การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 

       แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน  ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

   -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิ 

   ทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

   ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

   (ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

 

จ านวน(01) คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้
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    -หนังสอื กค 0409.6/ว101 ลงวนัที ่9 ก.ย.2547  

    เรือ่งการเบกิจา่ยคา่โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ 

    -หนังสอื มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่ 19 ต.ค.2548  

    เรือ่งการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศและ การศกึษาดงูาน 

    ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    -หนังสอื มท 0808.2/ว 2988  ลงวนัที ่ 4 ก.ย.2550  

    เรือ่งเดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 

    ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    -หนังสอื  มท 0808.3/ว1617 ลงวนัที ่ 19 ม.ีค.2558  

    เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตกิรณีการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ประชมุ 

    สมัมนา อบรม ณ ตา่งประเทศขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    -หนังสอื  มท 0808.3/ว932  ลงวนัที ่  8 พ.ค.2558  

    เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตใินการขอยกเวน้ เดนิทาง 

    ไปราชการตา่งประเทศขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

           หนังสอื  มท 0808.2/ว2632 ลงวนัที ่ 11 พ.ค. 2558 

     เรือ่งก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จากการ 

     ยกเลกิการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ประชมุสมัมนาอบรม 

     ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     -หนังสอื  มท 0893.2/ว1795 ลงวนัที ่12 ก.ย. 2559  

     เรือ่งแนวทางปฏบิัตท่ัิวไปกรณีองคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     จัดท าความตกลงกับตา่งประเทศ 

     -หนังสอื มท 0809.2/ว5 ลงวนัที ่27 ม.ค.2560 เรือ่งการเบกิ 

     คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ กรณีพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

     ถกูสัง่ประจ าส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

     -หนังสอื  มท 0808.2/ว2709 ลงวนัที ่19 พ.ค.2560  

     เรือ่งหลักเกณฑแ์ละหลักฐานประกอบ การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

     ในการเดนิทางไปราชการรวมทัง้วธิปีฏบิัตกิรณีผูเ้ดนิทางท า 

     หลักฐานประกอบการเบกิจา่ยสญูหาย 

    -หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

     เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิ  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

     ไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

     ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

    -หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท0808.2/ว1301 

     ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

    -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 6499  

          ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน  2560 

    -หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/8ว 388  

     ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564  เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตริาชการ 

     ใหก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

     ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ประโยชน ์

     ในการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
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 (03)โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจัดเก็บรายได ้                        จ านวน         10,000  บาท 

และคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ                                                                                                                                                                                        

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ  

การจัดเก็บรายได ้และคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ใหบ้รกิารประชาชน 

ในพืน้ทีช่มุชนตา่งๆ ตลอดทัง้ปี   โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด 

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ ์

เอกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร 

  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร   

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

  คา่วทิยากร  คา่ป้ายโครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา 

และการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.25591) 

2)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  

ลงวนัที ่ 19  พฤษภาคม  2541เรือ่ง  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ 

 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  

ลงวนัที1่0 สงิหาคม2555 เรือ่ง  ซกัซอ้มคอมเขา้ใจเกีย่ว 

กับคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กองคลัง (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)   

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการปกครองและ 

การบรหิารจัดการ  4.2 แผนงานบรหิารงานคลัง ล าดับที ่2 
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 (04) โครงการจัดท าขอ้มลูแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ  จ านวน         30,000  บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการปรับปรงุระบบ 

แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ โดยการจัดท าหรอืปรับ 

ปรงุขอ้มลูแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ  และการจัด 

ท าฐานขอ้มลูในการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตาม 

ทีก่ฎหมายก าหนด โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับคา่วสัด ุ

เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่คัดส าเนา 

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์คา่หนังสอื คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ 

 คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่จา้งส ารวจพืน้ที ่

และจัดเก็บขอ้มลู  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัด 

ท าโครงการ  เพือ่น าไปใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพใน 

การจัดเก็บรายได ้ โดยค านงึถงึความประหยัดและความ 

คุม้คา่ในการลงทนุ  ตามระเบยีบ  และหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนทีภ่าษี 

และทะเบยีนทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2550       

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง ดว่นมาก ที ่มท  

0808.3/ว 462  ลงวนัที ่29 กมุภาพันธ ์2551  เรือ่งการจัดท า 

แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3) หนังสอืกระทรวงมาหดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67  

ลงวนัที ่9 มกราคม 2555 

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

5)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง ที ่มท 0808.3/ว 483 

 ลว.19 กมุภาพันธ ์2561 

         กองคลัง (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

         4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการเมอืงการปกครองและ 

         การบรหิารจัดการ  4.2 แผนงานบรหิารงานคลัง  ล าดับที ่1 
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      คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม                                               จ านวน          10,000        บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ามารถ 

ใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของ 

และคา่แรงงาน  งบด าเนนิงาน คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ

 ประเภทคา่ บ ารงุรักษาและซอ่มแซม (รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาเพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกต)ิ กรณีองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนนิการซอ่มแซมบ ารงุรักษาเอง                             

(1) คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกตัง้งบประมาณ 

     ไวใ้นงบด าเนนิงาน คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุประเภท 

     รายจา่ยใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

(2) คา่สิง่ของทีซ่ ือ้มาใชใ้นการบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหต้ัง้ 

     งบประมาณไวใ้นงบด าเนนิการ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ

     ประเภท วสัด ุ

 ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรกิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 08/08.2/ว 

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  

ลงวนัที ่15 มกราคม 2563 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอัตราคา่ 

ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ในลักษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 
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คา่วสัด ุ     รวม     60,000 บาท 

   วสัดสุ านักงาน จ านวน     20,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านักงาน ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืงรวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง  

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ช ้

ในการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านได ้

ตามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่คา่ขนสง่ 

 คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้  เป็นตน้ อาทเิชน่ หนังสอื  

เครือ่งคดิเลขขนาดเล็กเครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  

ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร  

เกา้อีพ้ลาสตกิ ตรายาง ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร  

เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งตัดกระดาษ   

เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน แผนที ่  

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านักงาน 

หรอืหน่วยงาน  หรอืแผน่ ป้ายตา่งๆ ทีใ่ชใ้นส านักงาน มูล่ี ่ 

มา่นปรับแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื) นาฬกิาตัง้หรอืแขวน  

พระพทุธรปู พระบรมรปูจ าลอง กระเป๋า ตาชัง่ขนาดเล็ก 

 ผา้ใบตดิตัง้ในส านักงาน ผา้ใบเต็นทข์นาดใหญ ่ตูย้าสามัญ 

ประจ าบา้น  แผงกันหอ้งแบบรือ้ถอนได ้(Partition) กระดาษ 

 หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว  

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ  

น ้าหมกึปริน้ เทป พ ีว ีซ ีแบบใส น ้ายาลบ  กระดาษไข  

ไมบ้รรทัด คลปิ ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมดุ  กระดาษคารบ์อน 

กระดาษไข แฟ้ม สมดุบญัช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์

ผา้ส าล ีธงชาต ิสิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้ ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ 

น ้ามันไข ขีผ้ ึง้ น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน 

พวงมาลัย พวงมาลา  พานพุม่ กรวยดอกไม ้ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ-รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วสัดคุอมพวิเตอร ์                                                           จ านวน          40,000      บาท 

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถงึ 

รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุ

รายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษา 

ทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งช าระ 

พรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย  คา่ตดิตัง้  

อาทเิชน่  แผน่หรอืจานบันทกึขอ้มลู อปุกรณ์บันทกึ

ขอ้มลู (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  

Compact  Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทกึ

ขอ้มลู (Reel magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ 

ตลับผลหมกึส าหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดาษตอ่เนือ่ง 

สายเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ ซดีรีอมไดรฟ์  

แผน่กรองแสง แผงแป้นอักขระ หรอืแป้นพมิพ ์( Key Board)  

เมนบอรด์ (Main  Board)  เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip)  

เชน่ RAM คัตซทีฟีดเตอร ์( Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) 

พรนิเตอรส์วสิชิง่บ็อกซ ์(Printer Switching Box)  

เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจร

อเิล็กทรอนกิส ์(Card) เชน่ Ethernet Card, Anti virus Card 

Sound Card) เป็นเครือ่งอา่นและบันทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ  

เชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮารด์สิต ์( Hard disk)  

แบบซดีรีอม (CD-ROM) แบบออพตคิอล (Optical) 

เป็นตน้ เราเตอร ์(Router) ฯลฯ     

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 53 จาก 166 

 
วนัท่ีพิมพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

 คา่สาธารณูปโภค                                                                     รวม 5,000      บาท 

คา่บรกิารไปรษณีย ์                                                    จ านวน        5,000      บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวง 

ตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย ์ คา่ธรรมเนยีมการ 

โอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็ก 

ทรอนกิส(์GFMIS) 

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 

เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ยประจ าปี 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

งบลงทนุ               รวม 25,800    บาท 

 คา่ครภุณัฑ ์              รวม 25,800    บาท 

ครภัุณฑส์ านักงาน           

  (01) คา่จัดซือ้ตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิน้ชกั       จ านวน  13,800    บาท 

       เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิน้ชกั   

       จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,900 บาท มคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

   1) มหีลู ิน้ชกั  

   2) คณุสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.)                  

   (จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน 

   ในบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์    

 

 ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว 

(01) คา่จัดซือ้เครือ่งท าน ้ารอ้นและน ้าเย็นส าหรับดืม่            จ านวน    7,000   บาท     

แบบตัง้พืน้ชนดิถังคว า่  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งท าน ้ารอ้นและน ้าเย็นส าหรับ 

ดืม่แบบตัง้พืน้ชนดิถังคว า่  จ านวน  1  ตัว      

มคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้       

  - เครือ่งท าน ้ารอ้นและน ้าเย็นส าหรับดืม่ แบบตัง้พืน้  

  ชนดิถงึคว า่ ความจถัุง 20 ลติร   

  -ขนาด 30.5x108x38 เซนตเิมตร 

  -หัวกอ๊ก Push-in Faucet (แกว้ดัน) จ านวน 2 หัวกอ๊ก 

  -วสัดผุลติตัวตูด้า้นหนา้ท าจากพลาสตกิคณุภาพด ี 

  ทนทานตอ่การผกุรอ่น 

  -วสัดผุลติถังน ้าเย็นท าจากสแตนเลสปั้มขึน้รปู ปลอดภัย ไรส้ารตะกั่ว 

  -ระบบความเย็นดว้ยคอมเพรสเซอร ์

  -ระบบท าความรอ้นดว้ยฮตีเตอร ์

  -ใชส้ารท าความเย็นทีไ่มม่สีว่นผสมของสาร CFC 

  -มไีฟแสดงการท างานและสถานะของน ้ามองเห็นชดัเจน 

(จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่กี าหนดในบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 
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  ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส ์            

        คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า                                              จ านวน     5,000      บาท  

 เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ?า  ขนาด 800 VA  

จ านวน 2 เครือ่งๆละ 2,500 บาท  คณุลักษณะพืน้ฐาน 

- มกี าลังไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาท ี

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑ ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)    
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                                 รวม          771,020      บาท   

      งบบคุลากร                                                                   รวม 582,420     บาท  

        เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                               รวม 582,420     บาท  

        เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่                      จ านวน  399,720      บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ/ 

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ี 

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่......................และ 

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน      

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  จ านวน  399,720  บาท 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและ- 

 ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.......................... 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

                            

    

  คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                                    จ านวน      146,280     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าและเงนิเดอืนปรับปรงุคา่จา้งประจ า  

ตามบัญชเีงนิเดอืน (แนบทา้ยประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับอัตราคา่จา้งและการใหล้กูจา้ง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บคา่จา้ง (ฉบับที ่4) 

จ านวนอัตรา ตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้แตไ่วจ้ านวน 12 เดอืน 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนักงานป้อง 

  กันบรรเทาสาธารณภัย     จ านวน 146,280 บาท  

-ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับอัตราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ไดรั้บคา่จา้ง (ฉบับที ่5) 
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   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง                                         จ านวน 14,460     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง 

ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับ 

หลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน ลกูจา้ง และ พนักงานจา้ง 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

ฉบับที.่.......ลงวนัที.่.........และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไป 

เกีย่วกับพนักงานจา้ง ฉบับที.่...ลงวนัที.่......จ านวนอัตราตาม 

ทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 

และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) ค านวณตัง้แตจ่า่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนักงานป้อง 

กันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 14,460 บาท   

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. , 

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลัก 

เกณฑก์ารใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้ง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว 

 (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่ 

การครองชพีชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ   

 

   

  เงนิอืน่ ๆ                                                                    จ านวน           21,960      บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรับการสูร้บ(พ.ส.ร.) 

พนักงานสว่นต าบล  ต าแหน่ง เจา้พนักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจ านวน1 อัตรา ตัง้แตว่นัที ่

1ตลุาคม 2564 ถงึ 30 กนัยายน 2565 จ านวน 12 เดอืน ๆ 

ละ 1,830 บาทตามค าสัง่กองบัญชาการป้องกันชายแดน 

จันทบรุแีละตราด(เฉพาะ)ที2่24/2553ใหป้ฏบิัตหินา้ทีช่ายแดน 

และตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานสว่นต าบล 

เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับอัตราเงนิเดอืนและวธิกีารจา่ย 

เงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่ (ฉบับที ่5) 

ลว.25 มกราคม 2559 

ประกอบหนังสอืที ่มท.0809.3/ว293 ลว.9 กมุภาพันธ ์2559 

ประกอบหนังสอืที ่มท0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 
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งบด าเนนิงาน                                                                             รวม  95,000     บาท  

    คา่ใชส้อย                                                                             รวม           85,000     บาท  

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ 

    รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่                      

     (01) ประเภทโครงการป้องกันและลดอบุตัเิหตทุาง                   จ านวน 20,000      บาท     

ถนนในชว่งเทศกาล       

เพือ่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการตามมาตรการป้องกัน 

และแกไ้ขปัญหาอบุัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญ 

เชน่เทศกาลปีใหมห่รอืเทศกาลสงกรานตแ์ละมาตรการ 

ในการรักษาความปลอดภัยนักทอ่งเทีย่ว  เป็นตน้   

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน 

และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์

คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ 

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่อาหาร  คา่ป้ายโครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

 ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้ 

1) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028  

ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561  เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการ  

จัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่ 

มท0810.5/ว1634 ลงวนัที2่2 กันยายน 2557   

3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมากที ่ 

0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9มนีาคม 2561 

 ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม   

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ล าดับที ่ 3 
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(02)โครงการฝึกอบรมจัดตัง้อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรอืน(อปพร.)     จ านวน  30,000      บาท 

  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศก   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตามโครงการฝึกอบรม 

จัดตัง้อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรอืน(อปพร.)องคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลดอนหายโศก  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใช ้

และการตกแตง่สถานทีอ่บรม คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิดการอบรม 

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ประกาศนยีบัตร   

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอืส าหรับ 

ผูเ้ขา้รับการอบรม คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ 

ในการอบรม  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสารส าหรับผูเ้ขา้ 

รับการอบรม  คา่ของสมนาคณุในการดงูาน  คา่อาหารวา่ง 

และเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ 

คา่ป้ายโครงการ  คา่ป่ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 

ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่ 

มท 0810.3/ว 1102 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2557  

เรือ่ง มาตรการเรง่รัดดา้นการปราบปรามและหยดุยัง้การแพร่ 

ระบาดของยาเสพตดิ 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมิกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

3)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0816.5/ 

ว 2726 ลงวนัที ่5 พฤษภาคม 2560  

4) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561 

        เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

        พ.ศ.2562 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

 ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม  3.3  

แผนงานรักษาความสงบภายใน  ล าดับที ่ 2 
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(03)โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภัยในชวีติ                                  จ านวน 5,000       บาท 

และทรัพยส์นิของประชาชน                     

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมเผา้ระวงัความปลอดภัย 

ในชวีติและทรัพยส์นิ  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใช ้

และการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิดการอบรม 

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ประกาศนยีบัตร   

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอืส าหรับ 

ผูเ้ขา้รับการอบรม  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร   

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  ในการอบรม  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจ ุ

เอกสารส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม  คา่ของสมนาคณุในการดงูาน 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ  คา่ป่ายประชาสมัพันธ ์  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   

ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 

0810.3/ว 1102 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2557 เรือ่ง มาตรการเรง่รัด 

ดา้นการปราบปรามและหยดุยัง้การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมิกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

3)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0816.5/ 

ว 2726 ลงวนัที ่5 พฤษภาคม 2560  

5) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561 

เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม  3.3  

แผนงานรักษาความสงบภายใน  ล าดับที ่ 6  

                            

                        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



หนา้ 60 จาก 166 

 
วนัท่ีพิมพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

              

(04)โครงการฝึกทบทวนชดุปฏบิัตกิาร                                    จ านวน 30,000     บาท 

    จติอาสาภัยพบิัตปิระจ าต าบลดอนหายโศก             

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกทบทวนชดุปฏบิัตกิาร 

จติอาสาภัยพบิัตปิระจ าต าบลดอนหายโศก  เพือ่เตรยีม 

บคุคลกรจติอาสาใหก้ารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยในเขต 

พืน้ทีต่ าบลดอนหายโศกโดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ 

การใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิด 

และปิดการอบรม   คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์   

คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร 

และสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอืส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม   

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ   

ในการอบรม  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสารส าหรับ 

ผูเ้ขา้รับการอบรม  คา่ของสมนาคณุในการดงูาน   

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร   

คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ   

คา่ป่ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นใน 

การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   

ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมและการเขา้รับฝึก 

อบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

2)หนังสอืกระทรวงมะหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0229/ 

 ว 7367 ลงวนัที ่4 ธันวาคม 2562 

3)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5329  

ลงวนัที ่26 ธันวาคม 2562 

4)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  

ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวนัที ่13 กมุภาพันธ ์2564    

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

เพิม่เตมิ ครัง้ที1่  

 3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม  

 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  ล าดับที ่ 1 
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คา่วสัด ุ                                                                            รวม           10,000     บาท  

    วสัดเุครือ่งดับเพลงิ                                                          จ านวน           10,000     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดับเพลงิประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืงรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดเุชน่ 

คา่ขนสง่ คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ วาลว์น ้าดับเพลงิ 

(เชือ่มกับรถดับเพลงิ) ทอ่สายสง่น ้า สายดับเพลงิ  

อปุกรณ์ดับไฟป่า (เชน่ สายฉีด,ถัง,ไมต้บไฟ) ถังดับเพลงิ 

 ลกูบอลดับเพลงิ ฯลฯ 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

                           

     

งบลงทนุ                                                                           รวม           58,600      บาท  

  คา่ครภุณัฑ ์                                                                           รวม           58,600      บาท

                 

  ครภุณัฑก์ารเกษตร                  

  (01)จัดซือ้เครือ่งสบูน ้า แบบหอยโขง่                                     จ านวน             8,600      บาท 

  เครือ่งยนตเ์บนซนิ ขนาด 5 แรงมา้                    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ เครือ่งสบูน ้า แบบหอยโขง่  

เครือ่งยนตเ์บนซนิ มคีณุลกัษณะดังนี ้ 

(1) เป็นเครือ่งสบูน ้าแบบหอยโขง่ ใชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิ 

 ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 5 แรงมา้ หรอืขนาดปรมิาตรกระบอกสบู 

 ไมน่อ้ยกวา่ 160 ซซี ี 

(2) ขนาดทอ่สง่ไมน่อ้ยกวา่ 3 นิว้ (75 มลิลเิมตร)  

(3) สบูน ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ตามปรมิาณทีก่ าหนด  

(4) สง่น ้าไดส้งูไมน่อ้ยกวา่ 9 เมตร หรอืประมาณ 30 ฟตุ  

(5) อปุกรณ์ประกอบของเครือ่งสบูน ้าและของเครือ่งยนต ์

 ตอ้งมคีรบชดุ พรอ้มทีจ่ะใชง้านได ้

 (การจัดซือ้ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑบ์ัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 
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คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ ์             

                       

  (01) คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ ์                                จ านวน 50,000       บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาโครงสรา้งของครภัุณฑ ์

ขนาดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารงุตามปกตหิรอื  

คา่ซอ่มกลางถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นมาก  

2) ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 

3) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3886  

ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ  

จัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ส านักปลัด 

(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

แผนงานรักษาความสงบ แบบ ผ03 ล าดับที ่11 

                           

     

งบเงนิอดุหนนุ                                                                   รวม 35,000 บาท  

    เงนิอดุหนนุ                                                                   รวม 35,000 บาท  

        เงนิอดุหนนุสว่นราชการ                

  (01)อดุหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ            จ านวน  30,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอหนองหานในการด าเนนิกจิกรรม 

การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิถอืปฏบิตัติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616  

ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

ส านักปลัด(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม  

แผนงานรักษาความสงบภายใน ล าดับที ่1 
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   (02)อดุหนุนโครงการรณรงคป้์องกัน ประชารัฐรว่มใจ               จ านวน          5,000       บาท 

   ถนนปลอดภัยทกุเสน้ทาง 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอหนองหานในการด าเนนิ 

กจิกรรมรณรงคป้์องกัน ประชารัฐรว่มใจ ถนนปลอดภัย 

ทกุเสน้ทางศนูยป์ฏบิัตกิารความปลัดภัยทางถนนอ าเภอ 

หนองหานถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616  

ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

ส านักปลัด(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม  

แผนงานรักษาความสงบภายใน ล าดับที ่2 
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แผนงานการศกึษา 

 

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา                                รวม     8,864,001    บาท  

    งบบคุลากร                                                               รวม     3,829,200    บาท  

       เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                     รวม     3,829,200    บาท  

      เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่                  จ านวน       2,422,920    บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ/ 

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงานองคก์าร 

บรหิารสว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑ ์

และเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่  

ฉบับที.่......ลงวนัที.่.........................และ พระราชบัญญัต ิ

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืนแยกเป็น 

- เงนิเดอืน ต าแหน่งผู ้อ านวยการกองการศกึษา                      

 จ านวน   362,640  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่ง นักวชิาการศกึษา                                  

จ านวน   226,080  บาท 

-เงนิเดอืนนางปทมุวนั เพยีงเท  ต าแหน่ง ครผููด้แูลเด็ก               

จ านวน   352,440  บาท 

-เงนิเดอืนนางสาวรุง่อรณุ สชีมภ ู ต าแหน่ง ครผููด้แูลเด็ก            

 จ านวน   353,640  บาท 

-เงนิเดอืนนางทัศน ีแสงจันทร ์ต าแหน่ง  ครผููด้แูลเด็ก                

จ านวน   285,000  บาท 

-เงนิเดอืนนางสาววลิาวลัย ์ทาโสดา ต าแหน่ง ครผููด้แูลเด็ก           

จ านวน   284,880  บาท 

-เงนิเดอืนนางสาวปารชิาต ินกึชอบ ต าแหน่ง  ครผููด้แูลเด็ก          

จ านวน   288,840  บาท 

-เงนิเดอืนนางสาวนติยา ขนุวงษา ต าแหน่ง ครผููด้แูลเด็ก             

จ านวน   269,400  บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตรา 

และ-ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.............. 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 
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    เงนิประจ าต าแหน่ง                                                            จ านวน 42,000      บาท  

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารง 

ต าแหน่งวชิาการ บรหิารอ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ี 

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่...........................  

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน    

-  เงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองการศกึษา   

จ านวน   42,000 บาท 

      ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

- ประกาศ ก.จ.กท.ท. และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไป 

เกีย่วกับเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนของขา้ราชการ 

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและ  ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่......... 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 

 

เงนิวทิยฐานะ                                                                        จ านวน 210,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของขา้ราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศกึษาของทอ้งถิน่โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

-เงนิวทิยฐานะ  นางปทมุวนั เพยีงเท         จ านวน   42,000   บาท 

-เงนิวทิยฐานะ  นางสาวรุ่งอรณุ สชีมภ ู      จ านวน   42,000   บาท 

-เงนิวทิยฐานะ  นางทัศน ีแสงจันทร ์         จ านวน   42,000   บาท 

-เงนิวทิยฐานะ  นางสาววลิาวลัย ์ทาโสดา   จ านวน   42,000   บาท 

-เงนิวทิยฐานะ  นางสาวปารชิาต ินกึชอบ    จ านวน   42,000   บาท 

     ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

-พระราชบัญญัตเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะและเงนิประจ าต าแหน่ง 

ของขา้ราชการครแูละบคุลกรทางการศกึษา (ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554)  

-หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ทีม่ท 0809.9/ว.7  

ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2554 
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 คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                                     จ านวน 1,094,280 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน 

จา้งท่ัวไปตามคณะพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคล 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ี เรือ่ง มาตรฐานท่ัว 

ไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ลกูจา้ง  และพนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวฉบับที.่......ลงวันที.่........และ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง  

ฉบับที.่.....ลงวนัที.่..................จ านวนอัตราทีป่รากฏใน 

แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  

และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) ค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเดอืนนายพงษ์สนัต ์บตุรคณุ   

ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก    จ านวน   189,000  บาท 

- เงนิเดอืนนางยพุณิ อรุาแกว้        

ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก    จ านวน   178,920  บาท 

- เงนิเดอืนนางสาวจติรฤทัย ค าแพงราช   

ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก     จ านวน   186,360  บาท 

- เงนิเดอืนนางสาวจริภา วลิาชยั         

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก                จ านวน   108,000  บาท 

- เงนิเดอืนนางสาวสนุสิา วรสริ ิ          

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก                จ านวน   108,000  บาท 

- เงนิเดอืนนางสาวศรัญญา  ศภุนกิรณ์  

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก                จ านวน   108,000  บาท 

- เงนิเดอืนนางสาวฝ้ายค า  เจรญิเนตร  

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก                จ านวน   108,000  บาท 

- เงนิเดอืนนางสาวสายฝน   พัวะทอง   

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก                จ านวน   108,000  บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

 - พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

 จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง    

ฉบับที.่......ลงวนัที.่......... 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.5/ว  

36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม 2558เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท.  

และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง  

-หนังสอืดว่นมาก ที ่มท0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560  

เรือ่งการซกัซอ้มการท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

-เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก รายการเงนิเดอืน  

เงนิสวสัดกิารส าหรับขา้ราชการครผููด้แูลเด็ก เงนิคา่ตอบแทน  

เงนิเพิม่คา่ครองชพีและเงนิประกันสงัคมส าหรับพนักงานจา้ง 
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง                                         จ านวน 60,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง  

ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับ 

หลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน ลกูจา้ง และ พนักงานจา้งของ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

ฉบับที.่.......ลงวนัที.่.........และประกาศคณะกรรมการพนัก 

งานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฉบับที.่...ลงวนัที.่.................. 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ค านวณตัง้แตจ่า่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

-เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว นางสาวจริภา วลิาชยั   

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก  จ านวน  12,000 บาท 

-เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว นางสาวสนุสิา วรสริ ิ   

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก   จ านวน  12,000 บาท 

-เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว นางสาวศรัญญา ศภุนกิรณ์  

ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก จ านวน 12,000 บาท            

-เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว  นางสาวฝ้ายค า เจรญิเนตร   

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก  จ านวน 12,000 บาท 

-เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว  นางสาวสายฝน   พัวะทอง   

ต าแหน่ง  ผูด้แูลเด็ก  จ านวน 12,000 บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ,  

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับ 

หลักเกณฑก์ารใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงาน 

จา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่ 

การครองชพีชัว่คราว   (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่ 

การครองชพีชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 

- หนังสอืดว่นมาก ที ่มท0809.4/ว1326 ลว.4 กรกฎาคม 2560 

 เรือ่งการซกัซอ้มการท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2561 เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  

รายการเงนิเดอืน เงนิสวสัดกิารส าหรับขา้ราชการครผููด้แูลเด็ก 

เงนิคา่ตอบแทน เงนิเพิม่คา่ครองชพีและเงนิประกนัสงัคม 

ส าหรับพนักงานจา้ง 
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งบด าเนนิงาน                                                                      รวม 2,758,701   บาท   

    คา่ตอบแทน                                                            รวม      96,000   บาท   

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์                     จ านวน       10,000   บาท  

   แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                    

เพือ่จา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัม ี

ลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็น 

เงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย 

อืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557       

โดยถอืปฏบิตัติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิ 

ระโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ 

รางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

2) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ  

ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวาคม 2559 เรือ่งซกัซอ้ม 

แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารก าหนด 

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิ 

รางวลัประจ าปี 

3) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 5 ลงวนัที ่9 มกราคม 2550 

4) หนังสอื มท 0808.3/ว 380 ลงวนัที ่26 ก.พ.2558  

เรือ่ง ประกา ก.จ.,กท., และ ก.อบต.เรือ่งก าหนดมาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข  และวธิกีารก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลั 

        ประจ าปีส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้ง 

        ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 

5) หนังสอื มท 0809.3/ว 859 ลงวนัที ่29 พ.ค.2557  

เรือ่งการด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

การก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันม ี

ลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ให ้

เป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

6) หนังสอื มท 0808.2/ ว 3072 ลงวนัที ่29 ก.ย. 2557  

เรือ่งแนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณี 

พเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

7) หนังสอืส านักงาน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272  

ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2559 เรือ่งหารอืการตัง้งบประมาณราย 

จา่ยเพือ่การพัฒนาเพือ่ขอเสนอขอรับการประเมนิประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลการปฏบิัตริาชการ 
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     คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ                 จ านวน     10,000    บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  

ทีป่ฏบิัตงิานตามหนา้ทีป่กตโิดยลกัษณะงานสว่นใหญ ่

ตอ้งปฏบิัตงิานทีต่ัง้ส านักงานและทีไ่ดป้ฏบิัตงิานนัน้นอก 

เวลาราชการในทีต่ัง้ส านักงานหรอืลักษณะงานสว่นใหญ ่

ตอ้งปฏบิัตงิานนอกทีต่ัง้ส านักงานและไดป้ฏบิัตงิาน 

นัน้นอกเวลาราชการนอกพืน้ทีต่ัง้ส านักงาน หรอืโดย 

ลักษณะงานปกตติอ้งปฏบิัตงิานในลักษณะเป็นผลัด 

หรอืกะและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกผลัดหรอืกะของตน้ 

และใหห้มายความรวมถงึเงนิคา่ตอบแทนตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดว้ย  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  โดยถอืปฏบิตัติาม 

ระเบยีบและหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่   

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว2409  ลงวนัที ่ 17 พ.ย. 2559  

เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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     คา่เชา่บา้น                                                                           จ านวน    36,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

มสีทิธเิบกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น 

ของชา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  แกไ้ขเพิม่เตมิ  

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2559 

แกเ้พิม่เตมิ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559 

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการจา่ยเงนิคา่เชา่บา้น 

ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ 

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ่ขเพิม่เตมิ(ฉบับที2่) 

พ.ศ.2551แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที3่)พ.ศ.2559 แกเ้พิม่เตมิ 

(ฉบับที4่) พ.ศ. 2562 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  

ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นถิน่ 

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0679  

ลงวนัที ่6  กมุภาพันธ ์2561  เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิัต ิ

ในการจัดขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เขา้พักอาศัยในทีพั่ก 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2745 

ลงวนัที ่16  ส.ค. 2547 เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้น 

ตามค ารอ้งของตนเอง    

5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3360   

ลงวนัที ่ 7  ต.ค. 2547   เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้น 

ตามค ารอ้งของตนเอง    

6) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0091   

ลงวนัที ่ 7  ม.ค. 2559 เรือ่งแนวทางและวธิปีฏบิัตเิกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

7) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1583 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 เรือ่งการใชใ้บเสร็จ 

รับเงนิจากชอ่งทางใหบ้รกิารดา้นอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลักฐาน 

ในการประกอบการเบกิคา่เชา่บา้น 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร                  

     เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า     จ านวน 40,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บบ านาญปกต ิฯ  

ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ 

สวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และหนังสอืกรมบัญชกีลาง  

ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28  มถินุายน 2559 

ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  

ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559  

เรือ่ง การเบกิเงนิ สวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาบตุร  

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ ว 4522  

ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) พระราชกฤษฎกีาเงนิสวัสดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุร พ.ศ.2562   

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่ว 

กับการศกึษาบตุรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 2563 

4) หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257  

ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิ 

บ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

5) หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0408.5/ว 22  

ลงวนัที ่12  มกราคม 2561 

6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่ว 

กับการศกึษาบตุร  

7) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   

ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

8) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 

เบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงาน 

สว่นทอ้งถิน่ ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน 2542  

9) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4188   

ลงวนัที ่9  ธันวาคม  2548  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตเิกีย่ว 

กับสทิธกิารเบกิเงนิสวสัดกิารของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

                                                                                                                   



หนา้ 72 จาก 166 

 
วนัท่ีพิมพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

 

    คา่ใชส้อย                                                                             รวม         1,400,075 บาท

      

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร               

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร                                        จ านวน      252,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 

คา่ซกัฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิลู  คา่ระวางบรรทกุ   

คา่เชา่ทรัพยส์นิ (คา่เชา่ทีด่นิ) (ยกเวน้คา่เชา่บา้น)   

คา่โฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณา 

และเผยแพรข่า่วทางวทิย ุกระจายเสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ  

หรอืสิง่พมิพต์า่งๆ)  คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่การจัดท าประกัน 

ภัยทรัพยส์นิ คา่จา้งเหมาบรกิาร  ฯลฯ 

กรณีคา่ตดิตัง้ไฟฟ้า   

(1) คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ  

คา่ธรรมเนยีม รวมถงึการปรับปรงุระบบไฟฟ้า การเพิม่ก าลังไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมระบบไฟฟ้า 

และอปุกรณก์รณีจา้งเหมาบรกิาร   

ใหถ้อืปฏบิัตติามหนังสอืสงัการ  ดังนี้ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ 2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงหนาดไทยที ่มท 0808.2/ว4044   

ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม 2563 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารด าเนนิ 

การจา้งเอกชนและการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิาร 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจา้งแรงงาน  ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย  ดังนี้ 

1)  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 จา้งแรงงาน 

2)  พระราชบัญญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2541  
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 

รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ 

      (01) คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา                       จ านวน 20,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตาม 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึก 

อบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

 พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิปัจจบุัน    

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

 และการเขา้รับการฝึกอบรม-เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

 ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

 (ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื มท 0808.2/ว2089 ลงวนัที ่12 เม.ย.2559  

 เรือ่งการจัดฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561 

 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิ 

ทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ 

ว 1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

-  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827  

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564             

เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ประโยชนใ์น 

การเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
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      (02) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ                                  จ านวน   10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ่า่ยในการเดนิทางไปราชการในราช 

อาณาจักรและภายนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง 

เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ  

ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียม 

ในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบยีบ 

กระทรวงไทยวา่ดว้ยใชจ้า่ยในการเดนิทางไปใชจ้า่ยใน 

การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 

 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน   

 ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

 -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  

แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3)  

พ.ศ.2559 (ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื กค 0409.6/ว101 ลงวนัที ่9 ก.ย.2547   

เรือ่งการเบกิจา่ยคา่โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่ 19 ต.ค.2548  

เรือ่งการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศและ  

การศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 2988  ลงวนัที ่ 4 ก.ย.2550 

              เรือ่งเดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 

              ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.3/ว1617 ลงวนัที ่ 19 ม.ีค.2558 

 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตกิรณีการเดนิทาง  

ไปศกึษาดงูาน ประชมุ สมัมนา อบรม ณ ตา่งประเทศ 

ขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0808.3/ว932  ลงวนัที ่  8 พ.ค.2558 

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตใินการขอยกเวน้  

เดนิทางไปราชการตา่งประเทศของ 

องคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0808.2ว2632 ลงวนัที ่ 11 พ.ค. 2558 

เรือ่งก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้ 

จากการยกเลกิการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ประชมุสมัมนา 

อบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0893.2/ว1795 ลงวนัที ่12 ก.ย. 2559  

เรือ่งแนวทางปฏบิัตท่ัิวไปกรณีองคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จัดท าความตกลงกับตา่งประเทศ 

-หนังสอื มท 0809.2/ว5 ลงวนัที ่27 ม.ค.2560  

เรือ่งการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  

กรณีพนักงานสว่นทอ้งถิน่ถกูสัง่ประจ าส านักงาน 

เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 
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 -หนังสอื  มท 0808.2/ว2709 ลงวนัที ่19 พ.ค.2560  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละหลักฐานประกอบ การเบกิจา่ยคา่ใช ้

จา่ยในการเดนิทางไปราชการรวมทัง้วธิปีฏบิัตกิรณี 

ผูเ้ดนิทางท าหลักฐานประกอบการเบกิจา่ยสญูหาย 

 -หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561 

 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิ  คา่ใชจ้า่ยในการ 

เดนิทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรม 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิ  คา่ใชจ้า่ยในการ 

เดนิทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรม 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486 

 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

 -หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  

ที ่มท0808.2/ว1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 6499  

ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน  2560 

-หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   

ที ่มท 0808.2/8ว 388 ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตริาชการใหก้ับ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่ง 

เพือ่ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
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    (03) โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาตปิระจ าปี 2565            จ านวน 20,000      บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดกจิกรรม 

งานวันเด็กแหง่ชาต ิ โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใช ้

และการตกแตง่สถานที ่คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ

เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร 

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร 

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ ในการฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่โล ่ หรอืถว้ยรางวลั  

หรอืของรางวลั  เงนิรางวัล  พธิทีางศาสนา  คา่มหรสพ  

คา่ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ า 

เป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  

การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 

ขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537 

 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16 (10)  

มาตรา17 (27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขัน 

กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

4)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.256 

5)หนังสอื มท.0808.2/ว2873 ลว.20 ธันวาคม 2560  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาต ิ

6)หนังสอื มท.0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตงิานตามประเพณีตามอ านาจหนา้ที ่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 (กองการศกึษา) (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่5 
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  (04) โครงการจัดกจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาตปิระจ าปี 2565             จ านวน 10,000 บาท 

เพือ่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิ  

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ 

คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ ในการฝึกอบรม 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่โล ่ หรอืถว้ยรางวลั  หรอืของรางวลั เงนิรางวลั พธิทีางศาสนา 

คา่มหรสพ  คา่ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ 

ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 

ขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537 

 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจให ้

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16  

(10) มาตรา17 (27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

4)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.256 

5)หนังสอื มท.0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตงิานตามประเพณีตามอ านาจหนา้ที ่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 (กองการศกึษา) (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่6 
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    05) โครงการบัณฑตินอ้ย ประจ าปี 2565                                 จ านวน 10,000 บาท  

เพือ่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมตามโครงการบัณฑตินอ้ย 

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ 

คา่ประกาศนยีบัตร   คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร 

และสิง่พมิพ ์ คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่ 

อปุกรณ์ตา่งๆ ในการฝึกอบรม  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่โล ่ หรอืถว้ยรางวลั 

หรอืของรางวลั  เงนิรางวัล  พธิทีางศาสนา  คา่มหรสพ 

คา่ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ที ่

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ 

รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้             

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537 

 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ย 

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16  

(10) มาตรา17 (27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการ 

แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

4)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.256 

5)หนังสอื มท.0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตงิานตามประเพณีตามอ านาจหนา้ที ่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่7 
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   (06) โครงการงานประเพณีบญุบัง้ไฟถวาย                               จ านวน100,000 บาท 

          ปู่ เทพสองคอนประจ าปี 2565 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟวดั 

ปู่ เทพสองคอน   โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใช ้

และการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด   

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ประกาศนยีบัตร   

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่ใชจ้า่ย 

ในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ ในการฝึกอบรม 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่โล ่ หรอืถว้ยรางวลั  หรอืของรางวลั  เงนิรางวลั   

พธิทีางศาสนา  คา่มหรสพ  คา่ป้ายโครงการ  ป้ายประชา 

สมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่ 

นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2559  ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ย 

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 มาตรา16 (10) มาตรา17 (27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

4)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.256 

5)หนังสอื มท.0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561 

 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตงิานตามประเพณีตามอ านาจ 

หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 (กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่15 
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   (07) โครงการบรรพชาอปุสมบทบวชศลีจารณีิ                               จ านวน   5,000     บาท 

    ภาคฤดรูอ้นต าบลดอนหายโศก                                                                                    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการบรรพชา อปุสมบท  

บวชศลีจารณีิ ภาคฤดรูอ้นโดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิด 

และปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ประกาศ 

นยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์  

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  

ในการฝึกอบรม  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนา 

คณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่โล ่ หรอืถว้ยรางวลั   

หรอืของรางวลั  เงนิรางวัล  พธิทีางศาสนา  คา่มหรสพ 

คา่ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ 

ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ 

รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการ 

กระจา่ยอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ.2542 มาตรา16 (10) มาตรา17 (27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่ 

เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

4)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.256 

5)หนังสอื มท.0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตงิานตามประเพณีตามอ านาจ 

หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนังสอืที ่มท 0801.2/ว 246  ลงวนัที ่30 มกราคม 2555 

 เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 

ในวนัที ่2 เมษายน  เป็นประจ าของทกุปี 

 (กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม  3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่16 
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     (08) โครงการสบืสานและสง่เสรมิประเพณี                             จ านวน 5,000        บาท 

     เขา้พรรษาต าบลดอนหายโศก                   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสบืสานและสง่เสรมิ 

ประเพณีเขา้พรรษาต าบลดอนหายโศก  โดยจา่ยเป็น 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่  

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน   

และอปุกรณ์  คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร   

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร 

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ ในการฝึกอบรม  คา่อาหารวา่ง 

และเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่โล่ 

หรอืถว้ยรางวลั  หรอืของรางวลั  เงนิรางวลั  พธิทีางศาสนา 

คา่มหรสพ  คา่ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสมัพันธ ์  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ 

จา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและ 

การสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ 

องคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ย 

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

มาตรา16 (10) มาตรา17 (27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

4)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.256 

5)หนังสอื มท.0808.2/ว5547 ลว.28 กันยายน 2561  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตงิานตามประเพณีตามอ านาจหนา้ที ่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม  3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่8 
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    (09) โครงการกฬีาสมัพันธศ์นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก                        จ านวน    10,000 บาท  

เพือ่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมกฬีาสมัพันธศ์นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่ 

สถานทีค่า่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด คา่ชดุกฬีา  

คา่เตรยีมจัดสถานที ่คา่วสัด ุ  เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ 

คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร 

และสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร 

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่ป้ายโครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ า 

เป็นส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไปตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา 

ขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ย 

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

มาตรา16 (14) มาตรา17 (18) 

2)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

 (กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่9 
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    (10) โครงการสรา้งความปลอดภัย ป้องกันเด็กปฐมวยัจมน ้า             จ านวน   5,000     บาท 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการสรา้ง 

ความปลอดภัย ป้องกันเด็กปฐมวยัจมน ้า ศนูยพั์ฒนา 

เด็กเล็ก ในต าบลดอนหายโศก ตามหลัก 3 ย.  

“อยา่เก็บ อยา่ใกล ้อยา่กม้” ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดเตรยีมสถานทีจั่ดงาน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 

ลงวนัที ่19  พฤษภาคม  2541  เรือ่ง  คา่ใชจ้า่ยในการ 

จัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722   

ลงวนัที ่10 สงิหาคม  2555  เรือ่ง  ซกัซอ้ม  ความเขา้ใจ 

เกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วม 

การแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



หนา้ 84 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

 

10) คา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร                จ านวน 198,900 บาท  

สถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลดอนหายโศก(คา่จัดการเรยีนการสอน) 

จ านวน 2 ศนูย ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

การบรหิารสถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศกคา่จัด 

การเรยีนการสอน  (เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ 

จัดการเรยีนการสอน)  จ านวน 1,700 บาท/คน  

(จ านวนนักเรยีน 117 คน  จากบันทกึขอ้ความกองการศกึษา 

เรือ่งรายงานขอ้มลูจ านวนเด็กนักเรยีน  เลขที ่อด.85705 

/84 ลว. 29 มถินุายน 2564)  ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

  ในการบรหิารงานขององคก์รปกครอง  สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0893.2/ 

ว 1918  ลงวนัที ่ 16  มถินุายน  2552  เรือ่ง แนวทางปฏบิัต ิ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 

น าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ย  

ในการจัดการศกึษาในสถานทีศ่กึษาสงักัด 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท0816.2/ 

ว 3924 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2564เรือ่งซกัซอ้มการจัด 

ท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการ 

ศกึษาองคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่  

  (กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

   3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

    3.4 แผนงานการศกึษาล าดับที ่2 
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(12) คา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร                จ านวน      132,210      บาท 

สถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนหายโศกจ านวน 2 ศนูย ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 

สถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ดอนหายโศก แยกเป็น คา่หนังสอืคนละ 200/ปี คา่อปุกรณ์ 

การเรยีน 200/ปี คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 300/ปี  และคา่กจิกรรม 

พัฒนาผูเ้รยีน 430/ปีรวมเป็นเงนิ 1,130 บาท/คน  

(จ านวนนักเรยีน 117 คน จากบันทกึขอ้ความกองการศกึษา 

เรือ่งรายงานขอ้มลูจ านวนเด็กนักเรยีน  เลขที ่อด.85705/84  

ลว. 29 มถินุายน 2564)  ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครอง  สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว 1918 

ลงวนัที ่ 16 มถินุายน 2552  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตติามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายได ้

ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ย ในการจัดการศกึษาใน 

สถานทีศ่กึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 

 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- 

 รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท0816.2/ว 3924 

 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2564เรือ่งซกัซอ้มการจัดท างบประมาณ 

รายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

  (กองการศกึษา) (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

  3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นสงัคม   

  3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่2 
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(13)โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา                  จ านวน 601,965 บาท 

ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหายโศก 

(คา่อาหารกลางวนั) จ านวน 2 ศนูย ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 

สถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ต าบลดอนหายโศก  

คา่อาหารกลางวนั (เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั) 

เป็นเวลา 2 ภาคเรยีน อัตรามือ้ละ 21 บาทตอ่คน  

เป็นเวลา 245 วนั (จ านวนนักเรยีน 117 คน  จากบนัทกึ 

ขอ้ความกองการศกึษา  เรือ่งรายงานขอ้มลูจ านวนเด็กนักเรยีน 

เลขที ่อด.85705/84 ลว. 29 มถินุายน 2564) แยกเป็น 

(1) คา่อาหารกลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นโคกส าราญ                

ตัง้ไว ้  169,785  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารกลางวนัส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

บา้นโคกส าราญ  

(2) คา่อาหารกลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นดอนหายโศก              

 ตัง้ไว ้  432,180   บาท         

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารกลางวนั ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

บา้นดอนหายโศก 

 ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครอง  สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 

 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท0816.2/ว 3924  

ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2564เรือ่งซกัซอ้มการจัดท างบประมาณราย 

จา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษาองคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่  

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

3.4 แผนงานการศกึษาล าดับที ่ 11 
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       คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม                                         จ านวน 20,000      บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิเพือ่ให ้

สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 

กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนนิการซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาเอง ใหถ้อืปฏบิัต ิดังนี ้                            

(1) คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหเ้บกิจาก  

งบด าเนนิการ คา่ตอบแทนคา่ใชส้อยและวสัด ุ  

ประเภทรายจา่ยใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

(2) คา่สิง่ของทีซ่ ือ้มาใชใ้นการบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหเ้บกิจาก 

งบด าเนนิการ คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุประเภท วสัด ุ

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรกิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 08/08.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  

ลงวนัที ่15 มกราคม 2563 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอัตราคา่ 

ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ในลักษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 
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       คา่วสัด ุ                                                                         รวม    1,262,626         บาท  

          วสัดสุ านักงาน                                                        จ านวน          20,000         บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านักงาน ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืงรวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง 

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของที ่

ใชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใช ้

งานไดต้ามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุ

เชน่คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้  เป็นตน้ 

อาทเิชน่ หนังสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็กเครือ่งเจาะ 

กระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก 

กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ ตรายาง ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร 

เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งตัดกระดาษ   

เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน แผนที ่  

พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านัก 

งานหรอืหน่วยงาน  หรอืแผน่ ป้ายตา่งๆ ทีใ่ชใ้นส านักงาน 

 มูล่ ี ่มา่นปรับแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื) นาฬกิาตัง้หรอืแขวน 

 พระพทุธรปู พระบรมรปูจ าลอง กระเป๋า ตาชัง่ขนาดเล็ก 

 ผา้ใบตดิตัง้ในส านักงาน ผา้ใบเต็นทข์นาดใหญ ่ตูย้าสามัญ 

 ประจ าบา้น  แผงกันหอ้งแบบรือ้ถอนได ้(Partition) กระดาษ 

 หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว  

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ 

เทป พ ีว ีซ ีแบบใส น ้ายาลบ  กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลปิ  

ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมดุ  กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม 

สมดุบัญช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ผา้ส าล ีธงชาต ิ

สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้ ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น ้ามันไข 

ขีผ้ ึง้ น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย  

พวงมาลา  พานพุม่ กรวยดอกไม ้ฯลฯ    

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

           - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

            การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

           - หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 

            ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

            รายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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       วสัดงุานบา้นงานครัว                                              จ านวน    1,217,626     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดสุ านักงานบา้นงานครัว  

ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุ ิน้เปลอืง รวมถงึรายจา่ย 

เพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุ 

รายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุ 

รักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 

รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดเุชน่ คา่ภาษี  

คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ เป็นตน้ อาทเิชน่ หมอ้ กระทะ 

 กะละมัง ตะหลวิ กรอบรปู มดี ถัง ถาด แกว้น ้า  

จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม กระจกเงาโอง่น ้า ทีน่อน 

 กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามัน เตารดี เครือ่งบดอาหาร 

 เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า  

หมอ้ไฟฟ้า รวมถงึหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า  กระตกิน ้ารอ้น 

 กระตกิน ้าแข็ง ถังแกส๊ เตาตูเ้ก็บอปุกรณ์ดับเพลงิ  

สายยางฉีดน ้า ถังขยะแบบขาตัง้ ถังขยะแบบลอ้ลาก 

 อา่งลา้งจาน ถังน ้าไมก้วาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน  

ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปโูตะ๊   น ้าจดืทีซ่ ือ่ 

จากเอกชนหัวดดูตะกอนสระวา่ยน ้า อาหารเสรมิ (นม)  

วสัดปุระกอบอาหารอาหารส าเร็จรปู ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

  - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารงานขององคก์รปกครอง  สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ มรีายละเอยีดดังนี ้ 

1. อาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีน จ านวน  5  แหง่   

ตัง้ไว ้   973,430   บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้อาหารเสรมิ (นม) พรอ้มดืม่  

 (เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 

ของโรงเรยีน5 แหง่  สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ)  จ านวน  260  วนั (จ านวน  52  สปัดาห์ๆ  

ละ  5  วนั  เวน้วนัเสาร ์– อาทติย)์  เด็กนักเรยีน   508  คนๆละ 

7.37บาท  (อา้งบันทกึขอ้ความกองการศกึษา  เรือ่งรายงานขอ้มลู 

จ านวนเด็กนักเรยีน เลขที ่อด.85705/84 ลว. 29 มถินุายน 2564) 

แยกเป็น 

(1) คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นกัง้โนนสะอาด 

ตัง้ไว ้419,648 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารเสรมิ(นม)  

ส าหรับนักเรยีนเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  

โรงเรยีนบา้นกัง้โนนสะอาด  
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(2) คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นบอ่ค า   

ตัง้ไว ้ 95,810 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารเสรมิ (นม)  ส าหรับนักเรยีนเด็กเล็ก, 

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรยีนบา้นบอ่ค า   

(3) คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นนาอดุม  

ตัง้ไว ้ 183,955 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหาร เสรมิ (นมส าหรับนักเรยีนเด็กเล็ก, 

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรยีนบา้นนาอดุม   

(4) คา่อาหารเสรมิ  (นม) โรงเรยีนบา้นหนองกลา้   

ตัง้ไว ้ 82,397  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิ  คา่อาหารเสรมิ(นม) ส าหรับนักเรยีนเด็กเล็ก, 

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6โรงเรยีนบา้นหนองกลา้  

(5) คา่อาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนบา้นดอนหายโศก  

ตัง้ไว ้191,920บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารเสรมิ(นม)ส าหรับนักเรยีนเด็กเล็ก, 

เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6โรงเรยีนบา้นดอนหายโศก 

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครอง  สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท0816.2/ว  

3924 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2564เรือ่งซกัซอ้มการจัดท า 

งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษาองคก์ร 

 ปกครองสว่นทอ้งถิน่  (กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2561-2565)3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่12  
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2. คา่อาหารเสรมิ (นม) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย ์  

  ตัง้ไว ้ 224,196   บาท  

ตาเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้อาหารเสรมิ (นม)  

พรอ้มดืม่  (เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) ) 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย ์จ านวน 260 วนั  

เด็กนักเรยีน   117  คน 7.37 บาท(อา้งบันทกึขอ้ความ 

กองการศกึษา เรือ่งรายงานขอ้มลูจ านวนเด็กนักเรยีน   

เลขที ่อด.85705/84 ลว. 29 มถินุายน 2564) แยกเป็น 

(1) คา่อาหารเสรมิ  (นม) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กโคกส าราญ  

 ตัง้ไว ้63,235  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารเสรมิ (นม)ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

โคกส าราญ   

(2) คา่อาหารเสรมิ  (นม) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กดอนหายโศก   

ตัง้ไว ้ 106,961 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารเสรมิ (นม) ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

ดอนหายโศก  

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครอง  สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท0816.2/ว  

3924 ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2564เรือ่งซกัซอ้มการจัด 

ท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้น 

การศกึษาองคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่  

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

1.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่12 
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่                                                     จ านวน 5,000         บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ประเภทวสัดุ 

คงทน วสัดสุ ิน้เปลอืง รวมจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ 

หรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ยที ่

ตอ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดเุชน่คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย 

คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ กลอ่งและ 

ระวงิใสฟิ่ลม์ภาพยนตร ์ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรปู  

ป้ายไฟแจง้เตอืนแบบลอ้ลาก ป้ายประชาสมัพันธ ์พูก่ัน ส ี 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์ ฟิลม์สไลด ์  

แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร,์วดีโีอเทป,แผน่ซดี)ี 

รปูสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อัดขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม 

เอกสารเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานฯลฯ    

   ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

   -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

        การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

   - หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

        ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

        ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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       วสัดคุอมพวิเตอร ์                                                     จ านวน   20,000  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์ประเภทวสัด ุ

คงทน วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ ประกอบและ 

อะไหล ่รวมถงึ รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง  

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัดรุายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของที ่

ใชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใช ้

งานไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุ 

เชน่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ แผน่ 

หรอืจานบันทกึขอ้มลู อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู  

(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  

Compact  Disc,Digital Video Disc,Flash Drive)  

เทปบันทกึขอ้มลู (Reel magnetic Tape,Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับเครือ่งพมิพ ์

คอมพวิเตอร ์ตลับผลหมกึส าหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์

 กระดาษตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ หน่วยประมวลผล  

ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ ซดีรีอมไดรฟ์ แผน่กรองแสง  

แผงแป้นอักขระ หรอืแป้นพมิพ ์   ( Key Board)  

เมนบอรด์ (Main  Board)  เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip) 

 เชน่ RAM คัตซทีฟีดเตอร ์   ( Cut Sheet Feeder)  

เมาส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วสิชิง่บ็อกซ ์(Printer Switching Box) 

 เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์(Card) 

 เชน่ Ethernet Card, Anti virus Card, Sound Card)  

เป็นเครือ่งอา่นและบันทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต ์

 (Diskette) แบบฮารด์สิต ์ ( Hard disk) แบบซดีรีอม (CD-ROM) 

 แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ เราเตอร ์(Router) ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  

เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปี 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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งบลงทนุ                                                                        รวม       77,500     บาท  

        คา่ครภุัณฑ ์                                                               รวม       77,500     บาท  

        ครภัุณฑส์ านักงาน                   

   (01)เครือ่งปรับอากาศ แบบตดิผนัง                                        จ านวน       34,000     บาท

   

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดชือ้เครือ่งปรับอากาศแบบตดิผนัง 

ขนาด  12,000 บทียี ูจ านวน 2  ตัวๆละ  17,000  บาท 

มคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

-ท างานดว้ยระบบ Electrostatic ประกอบดว้ย 

-แผน่กรองอนุภาคฝุ่ นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 

-สามารถถอดลา้งท าความสะอาดได ้ 

-เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการตรวจสอบคณุภาพและรับรอง  

ประสทิธภิาพการฟอกอากาศไดไ้ม ่นอ้ยกวา่ 90%  

จากสถาบันทีไ่ดม้าตรฐานในประเทศ หรอืมาตรฐานสากล 

-เป็นผลติภัณฑท์ีผ่า่นการตรวจสอบคณุภาพและรับรอง  

ความปลอดภัยจากสถาบันทีไ่ดมาตรฐานในประเทศ  

หรอืมาตรฐานสากล หรอืมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม  

-แบบฝังใตฝ้้าเพดาน:อัตราการหมนุเวยีนของอากาศไมต่ า่ 

กวา่500ซเีอฟเอ็ม และ 1,000 ซเีอฟเอ็ม     

-ราคาไมร่วมคา่ตดิตัง้ 

(การจัดซือ้ตอ้งปฏบิัตติามหลักการบัญชรีาคามาตร 

ฐานครภัุณฑข์องส านักงบประมาณ) 
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ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส ์              

    (01)เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานส านักงาน            จ านวน    16,000     บาท   

เพือ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานส านักงาน 

 จ านวน 1 เครือ่งๆละ 16,000 บาท มคีณุลกัษณะพืน้ฐาน ดังนี ้ 

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลัก 

 (2 core) และ 4 แกนเสมอืน (4 Thread) และมเีทคโนโลย ี

เพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถใน 

การประมวลผลสงู โดยม ีความเร็วสญัญาณนาฬกิาสงูสดุ 

ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 GHz จ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ  

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน  

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 MB 

- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ 

 ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB  

- มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจุ 

ไมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive  

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

 - มจีอภาพทีร่องรับความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 

 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 นิว้ 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่  

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1ชอ่ง  

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface)  

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ แบบ ตดิตัง้ภายใน  

(Internal) หรอืภายนอก (External) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 

 - สามารถใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)  

และ Bluetooth 

 (จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน 

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
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    (02)เครือ่งพมิพ ์เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี 

จ านวน 2,600 บาท    

เพือ่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี 

 จ านวน 1 เครือ่ง มคีณุลกัษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600x600 dpi 

 - มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่  

18 หนา้ตอ่นาท ี(ppm) 

 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 32 MB 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ 

 จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่ 

 - สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนด 

ขนาดของกระดาษเองได ้ 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑ ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)          

   

 

  (03)เครือ่งพมิพ ์เครือ่งพมิพM์ultifunction                                 จ านวน        7,500      บาท 

        แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(InkTank Printer) 

เพือ่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์เครือ่งพมิพM์ultifunction  

แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(InkTank Printer) 

 มคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้

 - เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier , 

 Scanner และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกัน 

 - เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์

 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

 - มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่ 

27 หนา้ตอ่นาท ี(ppm) หรอื 8.8 ภาพ ตอ่นาท ี(ipm) 

 - มคีวามเร็วในการพมิพส์สี าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่ 

 15 หนา้ตอ่นาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพตอ่นาท ี(ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน่อ้ยกวา่  

1,200 x 600 หรอื 600 x 1,200 dpi 

- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมัต(ิAuto Document Feed) 

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดทั้ง้สแีละขาวด า 

 - สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน่อ้ยกวา่ 99 ส าเนา 

 - สามารถยอ่และขยายได2้5 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต ์

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ 

 จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 
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 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) 

 แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ย  

กวา่ 1 ชอ่ง หรอื สามารถใชง้านผา่น เครอืขา่ยไรส้าย  

Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 100 แผน่ 

 - สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และสามารถ 

ก าหนดขนาดของกระดาษเองได ้

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภุัณฑ ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 

 

 

  (04)กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขา่ย                                  จ านวน 6,000     บาท 

       แบบมมุมองคงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายในส านักงาน 

เพือ่จัดซือ้กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขา่ยแบบ 

มมุมองคงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายในส านักงาน จ านวน 2 ตัว ๆ 

ละ 3,000 บาท มคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

 - มคีวามละเอยีดของภาพสงูสดุไมน่อ้ยกวา่  

1,920x1,080 pixel หรอืไมน่อ้ยกวา่ 2,073,600 pixel 

 - ม ีframe rate ไมน่อ้ยกวา่ 25 ภาพตอ่วนิาท ี 

(frame per second) 

 - ใชเ้ทคโนโลย ีInfrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพ 

ในกรณีทีม่คีา่ความเขม้ของแสง 0 LUX ได ้

 - มขีนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน่อ้ยกวา่ 1/3 นิว้ 

 - สามารถตรวจจับความเคลือ่นไหวอัตโนมตั ิ 

(Motion Detection) ได ้

 - สามารถสง่สญัญาณภาพ (Streaming)  

ไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหลง่ 

 - สามารถสง่สญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 

 เป็นอยา่งนอ้ย 

 - สามารถใชง้านโปรโตคอล (Protocol) IPv4  

ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) 

 แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา่ และ สามารถ  

ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรอื IEEE 802.3at 

 (Power over Ethernet) ในชอ่งเดยีวกันได ้             

 - สามารถใชง้านกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรอื SNTP”, 

 RTSP ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน 

ของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
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    (05)กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขา่ยแบบมมุมอง                 จ านวน 11,400 บาท 

    คงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายนอกส านักงาน 

เพือ่จัดซือ้กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดชนดิเครอืขา่ยแบบมมุมอง 

คงทีส่ าหรับตดิตัง้ภายนอกส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆ 

ละ 5,700 บาท คณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

- มคีวามละเอยีดของภาพสงูสดุไมน่อ้ยกวา่1,920x1,080 pixel 

 หรอืไมน่อ้ยกวา่ 2,073,600 pixel 

 - ม ีframe rate ไมน่อ้ยกวา่ 25 ภาพตอ่วนิาท ี 

(frame per second) 

 - ใชเ้ทคโนโลย ีInfrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพ 

ในกรณีทีม่คีา่ความเขม้ของแสง 0 LUX ได ้

 - มขีนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน่อ้ยกวา่ 1/3 นิว้ 

 - สามารถตรวจจับความเคลือ่นไหวอัตโนมตั ิ 

(Motion Detection) ได ้

 - สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีม่คีวามแตกตา่ง 

ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรอื Super Dynamic 

 Range หรอื Digital Wide Dynamic Range) ได ้

- สามารถสง่สญัญาณภาพ (Streaming)  

ไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหลง่ 

- สามารถสง่สญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264  

เป็นอยา่งนอ้ย 

- สามารถใชง้านตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 

 ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface)  

แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา่ และ สามารถ  

ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรอื  

IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอ่งเดยีวกันได ้

- ตัวกลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรอืตดิตัง้อปุกรณ์เพิม่ 

เตมิส าหรับหุม้กลอ้ง (Housing) ทีไ่ดม้าตรฐาน IP66 

- สามารถท างานไดท้ีอ่ณุหภมู ิ-10 ?C ถงึ 50 ?C  

เป็นอยา่งนอ้ย - สามารถใชง้านกับมาตรฐาน HTTP, “NTP  

หรอื SNTP”, RTSP ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐาน 

ของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
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 งบเงนิอดุหนนุ                                                                   รวม    2,198,600    บาท  

      เงนิอดุหนนุ                                                                   รวม    2,198,600    บาท  

      เงนิอดุหนนุสว่นราชการ                

     (01) อดุหนุนโครงการจัดงานมรดกโลกบา้นเชยีง                      จ านวน         50,000     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอหนองหานใน 

โครงการมรดกโลกบา้นเชยีง เป็นไปตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค ์

กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 08082/ ว 3616  

ลงวนัที ่24  มถินุายน 2559 เรือ่งระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค ์

กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 

-2565)3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมแผนงาน 

ศาสนาและวฒันธรรม ล าดับที ่2 

                           

     

(02) อดุหนุนโครงการจัดท าขบวนแห ่                                      จ านวน 15,000     บาท              

ในงานประเพณีประจ าปีทุ่งศรเีมอืง 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอหนองหานตามโครงการ 

จัดท าขบวนแหใ่นงานประเพณีประจ าปีทุง่ศรเีมอืง  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ 

อดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

ถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่ 

เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 08082/ ว 3616  

ลงวนัที ่24  มถินุายน 2559 เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 

แผนงานศาสนาและวฒันธรรม ล าดับที1่ 
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(03) อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนส านักงาน                    จ านวน      2,133,600      บาท 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.)  จ านวนโรงเรยีน  5  แหง่ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

การบรหิารสถานศกึษา (อาหารกลางวนั)  โรงเรยีนส านัก 

งานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.)   

จ านวนโรงเรยีน  5  แหง่ เป็นเวลา   2  ภาคเรยีน  

เป็นเวลา  200  วนั  จ านวน   508  คนๆ ละ  21 บาท 

 (อา้งบันทกึขอ้ความกองการศกึษา เรือ่งรายงานขอ้มลู 

จ านวนเด็กนักเรยีน  เลขที ่อด.85705/84 

 ลว. 29 มถินุายน 2564)แยกเป็น 

1. อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นกัง้โนนสะอาด   

        ตัง้ไว ้ 919,800   บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นกัง้โนนสะอาด    

2.อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นบอ่ค า                  

 ตัง้ไว ้  210,000  บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นบอ่ค า    

3.อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นนาอดุม             

ตัง้ไว ้   403,200  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นนาอดุม   

4.อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นหนองกลา้          

ตัง้ไว ้   180,600  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นหนองกลา้   

5.อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นดอนหายโศก     

ตัง้ไว ้   420,000  บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นดอนหายโศก 

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 08082/ ว 3616 ลงวนัที ่24  มถินุายน 2559 

 เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท0816.2/ว 3924  

ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2564เรือ่งซกัซอ้มการจัดท างบประมาณ 

รายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษาองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่  

(กองการศกึษา)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่6 

 

 

 



หนา้ 101 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

แผนงานสาธารณสขุ 

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ                                  รวม       1,315,480  บาท  

    งบบคุลากร                                                                 รวม         945,480 บาท  

     เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                       รวม         945,480 บาท  

     เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่                   จ านวน          258,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ 

/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่....... 

......และ พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเดอืน ต าแหน่ง  นักวชิาการสาธารณสขุ            

จ านวน   258,000  บาท 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตรา 

และ-  ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.............. 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

                           

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                                  จ านวน       639,480       บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าและเงนิเดอืนปรับปรงุคา่ 

จา้งประจ าตามบัญชเีงนิเดอืน (แนบทา้ยประกาศ ก.จ. 

 ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับอัตรา 

คา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ไดรั้บคา่จา้ง (ฉบับที ่4) จ านวนอัตรา ตามทีป่รากฏใน 

แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) โดยค านวณตัง้แตไ่ว ้

จ านวน 12 เดอืน 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่ง ผูช้ว่ยนักวชิาการ 

สาธารณสขุ         จ านวน 207,480  บาท 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งพนักงานขบัรถขยะ                   

จ านวน 108,000  บาท 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่งพนักงานประจ ารถ 

ขยะจ านวน3อัตรา  จ านวน 324,000 บาท 

- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับอัตราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บคา่จา้ง (ฉบับที ่5) 
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   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง                                    จ านวน         48,000     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง 

ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน ลกูจา้ง และ พนักงานจา้ง 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว 

ฉบับที.่.......ลงวนัที.่......และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฉบับที.่...ลงวนัที.่......จ านวน 

อัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

 2564-2566 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) ค านวณตัง้แตจ่า่ย 

ไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ 

จ านวน 12,000 บาท 

- เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่งพนักงานประจ ารถ 

ขยะจ านวน 3 อัตรา    จ านวน 36,000 บาท 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558  

เรือ่ง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์าร 

ใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้ง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บ 

เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว      (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

เพิม่การครองชพีชัว่คราวขา้ราชการและ 

ลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 
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งบด าเนนิงาน                                                                  รวม         170,000 บาท  

    คา่ใชส้อย                                                                            รวม         140,000 บาท  

    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม ่

    เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ 

 (01)โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้        จ านวน           40,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสตัวป์ลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิานของ 

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ 

วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารโีดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ 

การใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด 

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร   

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยใน 

การตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่กระเป๋าหรอื 

สิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่   

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ป้ายโครงการ   

คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่จัดซือ้วคัซนี  ไซรงิคพ์ลาสตกิ 

พรอ้มเข็ม  ยาคมุก าเนดิ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับ 

การจัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัต ิ  

ระเบยีบ  และหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)  พระราชบัญญัตโิรคพษิสนัุขบา้  พ.ศ. 2535 

2)  พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 

3)  ขอ้บัญญัตติ าบลดอนหายโศก เรือ่งการควบคมุ 

การเลีย้งหรอืปลอ่ยสนัุขและแมว พ.ศ. 2554 

        ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช ้

        จา่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและ การสง่เสรมิ 

        กฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง 

        สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

5) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 

0810.5/1754 ลว.31 สงิหาคม 2560 

6) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 

0810.5/ว0120 ลว.12 ม.ค.2560เรือ่งแนวทางป้องกัน 

และควบคมุพษิสนัุขบา้ของ อปท. 

7) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0810.5/1042 

        ลงวันที ่10เมษายน 2561   

8) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028  

ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561  เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการ 

จัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

 ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

 3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม    

 3.6 แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่4 
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(02) โครงการรณรงคค์วบคมุและป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก                  จ านวน 30,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการรณรงค ์

ควบคมุและป้องกันโรคไขเ้ลอืดออกโดยจา่ยเป็นคา่ใช ้

จา่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ย 

ในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ 

 คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื 

 คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ   

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ป้ายโครงการ   

คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่จัดซือ้วคัซนี  ไซรงิคพ์ลาสตกิ   

พรอ้มเข็ม  ยาคมุก าเนดิ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับ 

การจัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัต ิ ระเบยีบ   

และหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)  พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ 

ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่เสรมิ 

กฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

3) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561 

  เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทาง การจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  

3.6 แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               



หนา้ 105 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52                     

     

 (03)โครงการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยต าบลดอนหายโศก           จ านวน  10,000      บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการลดและคัด 

แยกขยะมลูฝอยในชมุชน เพือ่ควบคมุและก าจัดภาวะ 

มลพษิทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามัย เพือ่สวสัดภิาพ และ 

คณุภาพชวีติของประชาชน  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีค่า่ใชจ้า่ยในพธิเีปิด 

และปิดคา่วสัด ุ  เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ประกาศนยีบัตร 

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ   

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ป้ายโครงการ   

คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับ 

การจัดท าโครงการ ตามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 

2) พระราชบัญญัตคิวามสะอาดและความเป็นระเบยีบ 

เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง(ฉบับที2่)พ.ศ.2560 

        3)ประกาศมหาดไทย เรือ่งการจัดการมลูฝอย พ.ศ.2560  

        ลว.18 ตลุาคม 2560 

4) หนังสอืกรมกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท. 

0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16มกราคม 2561   

5) หนังสอืกรมสง่เสรมิปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทสีดุ ที ่มท. 

810.5/ว 627 ลงวนัที ่7มนีาคม 2561   

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม   

3.6 แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่ 3 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          



หนา้ 106 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

                          

(04)โครงการคลองสวยน ้าใส ต าบลดอนหายโศก                        จ านวน   5,000        บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการคลองสวยน ้าใส 

ต าบลดอนหายโศก ในการจัดกจิกรรมรณรงครั์กษาความ 

สะอาดและการจัดเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ทีส่าธารณะ ค ู

คลอง รางระบายน ้าและล าธารสาธารณะ โดยเฉพาะปัญหา 

น ้าเสยีและสิง่ปฏกิลูจากการปลอ่ยลงแมน่ ้าล าคลอง   

ไมว่า่จะเป็นสารเคม ี การสะสมของวชัพชืเศษขยะตา่งๆ 

ซึง่มแีหลง่ก าเนดิน ้าเสยีมาจากบา้นเรอืน ความเสือ่มโทรม 

ของคณุภาพน ้าในคลองตา่งๆ ทีก่อ่ใหภ้าวะมลพษิทีม่ผีลตอ่ 

สขุภาพอนามัย เพือ่สวสัดภิาพ และคณุภาพชวีติของประชาชน 

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิดคา่วสัด ุ  เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ 

คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์

คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ 

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ป้ายโครงการ   

คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการ 

จัดท าโครงการ ตามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 

2) พระราชบัญญัตคิวามสะอาดและความเป็นระเบยีบ 

เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง(ฉบับที2่)พ.ศ.2560 

        3)ประกาศมหาดไทย เรือ่งการจัดการมลูฝอย พ.ศ.2560  

       ลว.18 ตลุาคม 2560 

4) หนังสอืกรมกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท. 

0810.4/ว3502 ลงวนัที ่16ตลุาคม 2557 เรือ่งโครงการคลองสวย 

 น ้าใส คนไทยมคีวามสขุ 

 ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม   

3.6 แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่ 6 
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 (05)โครงการป้องกันโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัส                                จ านวน 50,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการป้องกนั 

โรคตดิตอ่เชือ้ไวรัส   ต าบลดอนหายโศก ในการจัด   

กจิกรรมป้องกันและระงับโรคตดิตอ่ เชน่ การป้องกนั 

และระงับโรคตดิตอ่เชือ้ไวรัสโคโรน่า  2019  โดยจา่ย 

เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีค่า่ 

ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิดคา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ 

คา่ประกาศนยีบัตร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร 

และสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร 

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  ค่าอาหาร 

คา่ป้ายโครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยอืน่ที ่

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบยีบ กฎหมาย 

และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 

2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

 0808.2/ว 2120 ลงวนัที ่9 เมษายน 2564 

3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

 ที ่มท 0819.3/ว 1375    ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2564 

3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  

ที ่มท 0808.2/ว 1433 ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2 

/ว 2787 ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2564 

 ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

 เพิม่เตมิ  ครัง้ที ่1 

 3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม   

 3.6 แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่ 1 
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(06)โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนือ่งมาจาก                         จ านวน   5,000      บาท              

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธ ุ

กรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการจัดกจิกรรม 

รณรงคส์รา้งจติส านกึในการอนุรักษ์ พันธกุรรมพชืแก ่

กลุม่เป้าหมายตา่งๆ ไดแ้ก ่เยาวชน บคุคลท่ัวไป ใหม้ ี

ความเขา้ใจ  ตระหนักถงึความส าคัญส านกึทีจ่ะรว่มมอื 

รว่มใจกันอนุรักษ์ พชืพรรณของไทยใหค้งอยูเ่ป็นทรัพยากร 

อันทรงคณุคา่ประจ าชาตสิบืไป  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีค่า่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและ 

ปิดคา่วสัด ุ  เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ประกาศนยีบัตร 

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื 

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ   

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่ง 

และเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร   

คา่ป้ายโครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ย 

อืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ     

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

ฝึกอบรมของ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 2)  

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุที ่ 

มท 0810.6/ ว 1470 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2560 3)  

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  

ที ่มท 0810.6/ ว 1425 ลงวนัที ่4 เมษายน 2560     

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  แผนงานการเกษตร  ล าดับที ่5 
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  คา่วสัด ุ                                                                    รวม 30,000 บาท    

      วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์                                จ านวน  20,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์

ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุ ิน้เปลอืงรวมถงึรายจา่ย 

เพือ่ประกอบ ดัดแปลง  ตอ่ เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุ 

รายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุ 

รักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชไ้ดต้ามปกต ิ รายจา่ย 

ทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี 

คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ ชดุเครือ่งมอืผา่ตัด 

ที ่วางกรวยแกว้ กระบอกตวง  เบา้หลอม  หฟัูง 

 (stethoscope) เปลหามคนไข ้คมีถอนฟัน  

เครือ่งวดัน ้าฝน ถังเก็บเชือ้เพลงิ  เครือ่งนึง่  

เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์เครือ่งมอืวดัอณุหภมู ิ 

(ปรอทวดัไข)้ ส าล ีและผา้พันแผล ยาและเวชภัณฑ ์

 แอลกอฮอล ์ฟิลม์เอกซเรย ์เคมภัีณฑ ์ออกซเิจน  

น ้ายาตา่งๆ เลอืด สายยาง ลกูยาง หลอดแกว้   

ลวดเชือ่มเงนิ ถงุมอื กระดาษกรอง จกุตา่งๆ เลอืด 

สายยาง  ลกูแกว้  หลอดแกว้ ลวดเชือ่มเงนิ ถงุมอื 

กระดาษกรอง จกุตา่งๆ สตัวเ์ลีย้งเพือ่การทดลอง 

วทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์หลอดเอกซเรย ์ 

หรายอะเบท น ้ายาพน่หมอก ควนั ก ากัดยงุ คลอรนี 

สารสม้ หนา้กากอนามัย ชดุป้องกันเชือ้โรค  

(แบบใชค้รัง้เดยีวทิง้) ฯลฯ  

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

ในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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      วสัดเุครือ่งแตง่กาย                                              จ านวน       10,000     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งแตง่กาย ประเภทวสัดคุงทน 

วสัดสุ ิน้เปลอืง รวมถงึ รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง 

ตอ่เตมิ หรอื ปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของที ่

ใชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใช ้

งานไดต้ามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุ

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่แระกันภัย คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ 

เครือ่งแบบ/ชดุปฏบิัตงิาน เสือ้ กางเกง ผา้ เครือ่งหมายตา่งๆ 

ถงุเทา้/ถงุมอื รองเทา้ เข็มขดั หมวก ผา้ผกูคอ  

เสือ้สะทอ้นแสง เสือ้ชชูพี ชดุดับเพลงิรวมถงึชนดิกนัไฟ 

(ไมร่วมถังอกซเิจน) ชดุประดาน ้า (ไมร่วมถังออกซเิจน) 

เครือ่งแตง่กายส าหรับงานกวาดถนน/ลา้งทอ่ ใสส่ารเคม ี 

เครือ่งแตง่กายของผูป้ฏบิัตงิานในโรงพยาบาล/ศนูยบ์รกิาร 

สาธารณสขุ ชดุนาฏศลิป์ ชดุดรุยิางค ์วฒุบิัตร อปพร.  

บัตรประจ าตัว อปพร. เข็มเครือ่งหมาย      อปพร. ฯลฯ  

ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ 

วสัดเุครือ่งแตง่กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560 

- หนังสอื ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2562 

 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตใินการปฏบิัต ิตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุครือ่งแต่ง 

กายของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564       

เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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งบเงนิอดุหนนุ       รวม          200,000 บาท 

     เงนิอดุหนนุ                รวม          200,000 บาท

 เงนิอดุหนนุองคก์รประชาชน 

 (01) อดุหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทาง                     จ านวน           200,000 บาท 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ        

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนว 

ทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ เพือ่สนับสนุน 

ใหช้มุชน/หมูบ่า้น(คณะกรรมการหมูบ่า้น) 

จ านวน 10 หมูบ่า้นแหง่ละ 20,000 บาท 

 ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 

 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

4) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ดว่นมากทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  

 ลงวนัที ่5กรกฎาคม2561เรือ่งซกัซอ้มการตัง้งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ2562เงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นสาธารณสขุ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ส านักปลัด(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เตมิ ฉบับที ่14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นสงัคม 

4.1 แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่2 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์                                     รวม 1,535,080 บาท  

      งบบคุลากร                                                                    รวม 1,057,080 บาท  

         เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                รวม 1,057,080 บาท  

        เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่                      จ านวน  1,015,080 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ 

/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่...... 

........และ พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเดอืนต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  

จ านวน  409,320  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน                        

จ านวน  245,280  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนักสงัคมสงเคราะห ์                   

จ านวน  210,840  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนักงานพัฒนาชมุชน            

จ านวน  149,640  บาท 

 ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตรา 

และประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.................. 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 
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    เงนิประจ าต าแหน่ง                                                               จ านวน 42,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารง 

ต าแหน่งวชิาการ บรหิาร อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลัก 

เกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่  

ฉบับที.่......ลงวนัที.่....................... พระราชบัญญัตริะเบยีบ 

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที ่

ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -2566 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน)    

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

-  เงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารและสงัคม 

จ านวน   42,000    บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

- ประกาศ ก.จ.กท.ท. และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไป 

เกีย่วกับเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนของขา้ราช 

การพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและ  ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.......... 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

-ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรือ่งก าหนดหลักเกณฑก์ารให ้

ขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนนอก 

เหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 

-หนังสอืส านักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต.ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3 

/ว1927 ลว.3 กันยายน 2556 เรือ่งมาตรการท่ัวไปเกีย่วกับอัตรา 

เงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่(ฉบับที ่2)พ.ศ.2556 
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   งบด าเนนิงาน                                                                  รวม        385,000      บาท   

        คา่ตอบแทน                                                                  รวม          90,000      บาท  

         คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์                     จ านวน           10,000      บาท 

         แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เพือ่จา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนั 

มลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็น 

เงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย 

อืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557      

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็น 

เงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย 

อืน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

2) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวาคม 2559 เรือ่งซกั 

ซอ้มแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร 

ก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ 

เป็นเงนิ รางวลัประจ าปี 

3) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 5 ลงวนัที ่9 มกราคม 2550 

4) หนังสอื มท 0808.3/ว 380 ลงวนัที ่26 ก.พ.2558 

เรือ่ง ประกา ก.จ.,กท., และ ก.อบต.เรือ่งก าหนดมาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข  และวธิกีารก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลั 

ประจ าปีส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้ง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 

5) หนังสอื มท 0809.3/ว 859 ลงวนัที ่29 พ.ค.2557  

เรือ่งการด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

การก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ 

เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

6) หนังสอื มท 0808.2/ ว 3072 ลงวนัที ่29 ก.ย. 2557  

เรือ่งแนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็น 

กรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

7) หนังสอืส านักงาน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272 

 ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2559 เรือ่งหารอืการตัง้งบประมาณ 

รายจา่ยเพือ่การพัฒนาเพือ่ขอเสนอขอรับการประเมนิประสทิธ ิ

ภาพและประสทิธผิลการปฏบิัตริาชการ 
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     คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ                       จ านวน 10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ ทีป่ฏบิัตงิาน 

ตามหนา้ทีป่กตโิดยลกัษณะงานสว่นใหญต่อ้งปฏบิัตงิานที ่

ตัง้ส านักงานและทีไ่ดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกเวลาราชการในที ่

ตัง้ส านักงานหรอืลักษณะงานสว่นใหญต่อ้งปฏบิัตงิานนอก 

ทีต่ัง้ส านักงานและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกเวลาราชการนอก 

พืน้ทีต่ัง้ส านักงาน หรอืโดยลักษณะงานปกตติอ้งปฏบิัตงิาน 

ในลักษณะเป็นผลัดหรอืกะและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกผลัด 

หรอืกะของตน้และใหห้มายความรวมถงึเงนิคา่ตอบแทน 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ดว้ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 

การปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่   

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว2409  ลงวนัที ่ 17 พ.ย. 2559  

เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 

การปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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คา่เชา่บา้น          จ านวน     60,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

มสีทิธเิบกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ 

ชา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) 

 พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2559 แกเ้พิม่เตมิ 

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  

ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559 เรือ่งหลัก 

เกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราช 

การสว่นทอ้งถิน่หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราช 

การสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2)พ.ศ.2551 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3)พ.ศ.2559 แกเ้พิม่เตมิ  

(ฉบับที4่) พ.ศ. 2562 

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  

ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2559 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นถิน่ 

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0679  

ลงวนัที ่6  กมุภาพันธ ์2561  เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิัต ิ

ในการจัดขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เขา้พักอาศัยในทีพั่กของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2745  

ลงวนัที ่16ส.ค.2547 เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้นตาม 

ค ารอ้งของตนเอง    

5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3360 

 ลงวนัที ่7 ต.ค. 2547 เรือ่งสทิธกิารเบกิคา่เชา่บา้นตาม 

ค ารอ้งของตนเอง    

6)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0091  

ลงวนัที ่ 7  ม.ค. 2559 เรือ่งแนวทางและวธิปีฏบิัตเิกีย่ว 

กับการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

7)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1583 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561 เรือ่งการใชใ้บเสร็จรับเงนิ 

จากชอ่งทางใหบ้รกิารดา้นอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลกัฐานใน 

การประกอบการเบกิคา่เชา่บา้น 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า        จ านวน     10,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บบ านาญปกต ิฯ  

ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร 

เกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่3)  

พ.ศ.2549 และหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่

กค.0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28  มถินุายน 2559 ลงวนัที ่ 

28 มถินุายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษา 

และคา่เลา่เรยีน หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ 

ว 1013  ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559 เรือ่ง การเบกิเงนิ  

สวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาบตุร หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

 ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559  

เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีน  

หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุร พ.ศ.2562   

2)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับ 

การศกึษาบตุรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 2563 

4)หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง

วนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

5)หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0408.5/ว 22  

ลงวนัที ่12  มกราคม 2561 

6)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิาร 

เกีย่วกับการศกึษาบตุร  

7)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   

ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

8)ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเบกิ 

จา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่น

ทอ้งถิน่ ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน 2542  

9)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4188   

ลงวนัที ่9  ธันวาคม  2548  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับ 

สทิธกิารเบกิเงนิสวสัดกิารของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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 คา่ใชส้อย                                                                                 รวม 240,000 บาท 

     

     รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร              

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร                                              จ านวน      50,000  บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 

คา่ซกัฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิลู   คา่ระวางบรรทกุ คา่เชา่ทรัพยส์นิ 

(คา่เชา่ทีด่นิ) (ยกเวน้คา่เชา่บา้น)  คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 

(รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวทิยุ 

กระจายเสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์า่งๆ)   

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่การจัดท าประกันภัยทรัพยส์นิ คา่จา้งเหมา 

บรกิารบคุคลภายนอก คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษา 

คา่ตดิตัง้ไฟฟ้าเพือ่ใชใ้นราชการ  ฯลฯ 

กรณีคา่ตดิตัง้ไฟฟ้า   

(1) คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ  

คา่ธรรมเนยีม รวมถงึการปรับปรงุระบบไฟฟ้า การเพิม่ก าลังไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมระบบไฟฟ้า 

และอปุกรณก์รณีจา้งเหมาบรกิาร  

 ใหถ้อืปฏบิัตติามหนังสอืสงัการ  ดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ 2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 

 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ-รายจา่ยประจ าปีขององคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงหนาดไทยที ่มท 0808.2/ว4044   

ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม 2563 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารด าเนนิการ 

จา้งเอกชนและการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรณีจา้งแรงงาน ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย ดังนี้ 

1) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จา้งแรงงาน 

2)  พระราชบัญญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2541  
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ 

 (01) คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา                      จ านวน 10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตาม 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

 พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่เตมิปัจจบุัน  

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

 และการเขา้รับการฝึกอบรม-เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

 ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  

(ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื มท 0808.2/ว2089 ลงวนัที ่12 เม.ย.2559  

 เรือ่งการจัดฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561 

 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิ 

 ทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ 

ว 1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

-  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การ เทยีบต าแหน่งเพือ่ 

ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
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     (02) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ                               จ านวน 10,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ่า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณา 

จักรและภายนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง 

คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน 

คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ   

คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ ตามระเบยีบกระทรวงไทยวา่ดว้ย 

ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 

ของเจา้หนา้ที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

     ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

 ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

 (ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื กค 0409.6/ว101 ลงวนัที ่9 ก.ย.2547   

เรือ่งการเบกิจา่ยคา่โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่ 19 ต.ค.2548  

เรือ่งการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศและ การศกึษาดงูาน 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 2988  ลงวนัที ่ 4 ก.ย.2550  

เรือ่งเดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.3/ว1617 ลงวนัที ่ 19 ม.ีค.2558  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตกิรณีการเดนิทาง ไปศกึษาดงูาน 

ประชมุ สมัมนา อบรม ณ ตา่งประเทศขอ 

งองคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0808.3/ว932  ลงวนัที ่  8 พ.ค.2558   

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตใินการขอยกเวน้เดนิทางไป 

ราชการตา่งประเทศขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.2/ว2632 ลงวนัที ่ 11 พ.ค. 2558 

 เรือ่งก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จาก 

การยกเลกิการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ประชมุสมัมนาอบรม 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.2/ว741 ลงวนัที ่ 11 เม.ย. 2559  

เรือ่งขอความรว่มมอืใชส้ายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วยใ์น 

การเดนิทางไปราชการภายในประเทศ 

-หนังสอื  มท 0893.2/ว1795 ลงวนัที ่12 ก.ย. 2559  

เรือ่งแนวทางปฏบิัตท่ัิวไปกรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จัดท าความตกลงกับตา่งประเทศ 

-หนังสอื  มท 0809.2/ว5 ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2560   

เรือ่งการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  

กรณีพนักงานสว่นทอ้งถิน่ถกูสัง่ประจ าส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 
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 -หนังสอื  มท 0808.2/ว2709 ลงวนัที ่19 พ.ค.2560  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละหลักฐานประกอบ การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการเดนิทางไปราชการรวมทัง้วธิปีฏบิัตกิรณีผูเ้ดนิทางท า 

หลักฐานประกอบการเบกิจา่ยสญูหาย 

 -หนังสอื  มท 0808.2/ว2709 ลงวนัที ่19 พ.ค.2560  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละหลักฐานประกอบ การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการเดนิทางไปราชการรวมทัง้วธิปีฏบิัตกิรณีผูเ้ดนิทางท า 

หลักฐานประกอบการเบกิจา่ยสญูหาย 

 -หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิ  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

-หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท0808.2/ 

ว1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 6499 

 ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน  2560 

-หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ 

8ว 388 ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564  เรือ่งซกัซอ้มแนวทาง 

ปฏบิัตริาชการใหก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ประโยชน์ 

ในการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
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    (03)คา่ใชจ้า่ยการปฏบิัตริาชการตามโครงการ                            จ านวน 10,000 บาท 

    หรอืตามนโยบายของทางราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิัตริาชการตามโครงการ 

หรอืตามนโยบายของทางราชการ เชน่ โครงการอ าเภอยิม้ 

โครงการสมานฉันทข์องคนในชาต ิ โครงการแกปั้ญหา 

ความยากจน  อืน่ๆ โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใช ้

และการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ

เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร 

และสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร   

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่ตอบแทนในการจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน  คา่ตอบแทนใน 

การบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ   

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

ตามระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช ้

จา่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมิ 

นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722  

 ลงวนัที ่10 สงิหาคม  2555  เรือ่งซกัซอ้มคอมเขา้ใจเกีย่ว 

 กับคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347  

ลงวนัที ่19 พฤษภาคม 2541 

เรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

(กองสวสัดกิาร) (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)   

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

ดา้นสงัคมล าดับที ่8 
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    (04)โครงการพัฒนาศักยภาพและ                                             จ านวน 10,000 บาท 

    สง่เสรมิกลุม่สตรตี าบลดอนหายโศก                                                                                           

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิกลุม่สตร ี

ต าบลดอนหายโศก  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ 

การใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด 

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร   

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยใน 

การตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอื 

สิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่   

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการ 

จัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน  คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน 

คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่ว 

ขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ 

ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนั 

กฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

 1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537 

 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั 

กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

4)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547   

ลงวนัที ่28 กันยายน  2561  เรือ่ง  ซกัซอ้มความแนวทางปฏบิัต ิ

ตามอ านาจหนา้ที ่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (กองสวสัดกิาร) 

(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

 ดา้นเศรษฐกจิ2.6 แผนงานสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ล าดับที ่2   
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 (05) ประเภทคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิอาชพี                                จ านวน     20,000 บาท 

ต าบลดอนหายโศก          

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิกลุม่สตรตี าบล 

ดอนหายโศก  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการ 

ตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน 

และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์  

คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ 

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการจัดเก็บ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน คา่วทิยากร 

คา่ป้ายโครงการ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

         การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา 

          ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

          ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537  

มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการ 

แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

4)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 

 ลงวนัที ่28 กันยายน  2561  เรือ่ง  ซกัซอ้มความแนวทาง 

ปฏบิัตติามอ านาจหนา้ที ่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(กองสวสัดกิาร)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิ2.6 แผนงานสงัคม 

และสงัคมสงเคราะห ์ล าดับที ่2 
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 (06)  โครงการสง่เสรมิและพัฒนาผูส้งูอาย ุ           จ านวน        20,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิอาชพีต าบล 

ดอนหายโศก  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละ 

การตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ

เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ ์

เอกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร 

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร   

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร 

คา่ตอบแทนในการจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน  คา่ตอบแทน 

ในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ.2559  ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16(10)  

มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

4)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547   

ลงวนัที ่28 กันยายน  2561  เรือ่ง  ซกัซอ้มความแนวทาง 

ปฏบิัตติามอ านาจหนา้ที ่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

(กองสวสัดกิาร)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นเศรษฐกจิ2.6 แผนงานสงัคม 

และสงัคมสงเคราะห ์ล าดับที ่4 
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  (07) โครงการจัดท าแผนชมุชน                                               จ านวน      10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการจัดท าแผนชมุชน 

ในเขตต าบลเพือ่การสง่เสรมิ สนับสนุน การจัดท าแผนชมุชน 

และกจิกรรมสนับสนุน  การจัดประชมุประชาคมแผนชมุชน 

การพัฒนาผูน้ าชมุชน  สรา้งเครอืขา่ยองคก์รชมุชน   

และสนับสนุน  การขบัเคลือ่นแผนชมุชน  แบบบรูณาการ 

เพือ่น าขอ้มลูมาจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ โดยจา่ยเป็นคา่ 

ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยใน 

พธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์   

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื 

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  

คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการจัดเก็บ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน  คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน  

คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่ว 

ขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ย 

การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา 

และการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537 

 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16(10)  

มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

  4)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547   

ลงวนัที ่28 กันยายน  2561  เรือ่งซกัซอ้มความแนวทางปฏบิัต ิ

ตามอ านาจหนา้ที ่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

 5)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0891.4/ว 856  

 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553 เรือ่งการสนับสนุนแผนชมุชนสู ่

 การพัฒนาทอ้งถิน่แบบบรูณาการ   

6)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท0891.4/ว976 

ลงวนัที1่1มนีาคม2554เรือ่งการสนับสนุนนโยบายการสง่เสรมิ 

การเมอืงภาคพลเมอืงของรัฐ   

7)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0810.2/ว0600  

ลงวนัที ่29มกราคม2559 เรือ่งการจัดท าและประสานแผนพัฒนา 

ทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(กองสวสัดกิาร)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

ดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิารจัดการ  ล าดับที ่1 



หนา้ 127 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

 

  (08) โครงการปันยิม้สรา้งสขุผูส้งูอายตุ าบลดอนหายโศก              จ านวน 50,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปันยิม้สรา้งสขุผูส้งูอาย ุ

ต าบลดอนหายโศกโดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใช ้

และการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด   

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร   

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยใน 

การตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอืสิง่ที ่

ใชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนา 

คณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการจัดเก็บขอ้มลู 

พืน้ฐาน  คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน คา่วทิยากร 

 คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้่ายอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งใน 

การจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการ 

เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและ 

การสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล2537 

 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16 

(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองสวสัดกิาร)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

ดา้นสงัคม3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่6 
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(09) โครงการสง่เสรมิและพัฒนาเด็กและ                                จ านวน 10,000 บาท  

เยาวชนต าบลดอนหายโศก 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิงานตามโครงการดังกลา่ว   

เพือ่ใหเ้ยาวชนและสภาเด็กไดร้ว่มกจิกรรมในชว่งปิด 

ภาคเรยีน พรอ้มทัง้เป็นการลดภาระคา่ใชจ้า่ยของครอบครัว 

ลงตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด 

คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร   

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยใน 

การตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอื 

สิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่   

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการ 

จัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน  คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลู 

พืน้ฐาน คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ที ่

จ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม 

ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการ 

แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16 

(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

 การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการ 

แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

        (กองสวสัดกิาร)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

        5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

        แผนการเกษตร ล าดับที ่1 
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    (10) โครงการสง่เสรมิปรัชญาเศรษฐกจิ                                         จ านวน      10,000 บาท 

          พอเพยีงต าบลดอนหายโศก  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิงานตามโครงการดังกลา่ว   

เพือ่เป็นการสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง ใหป้ระชาชนในต าบลดอนหายโศก  

มกีารลดรายจา่ยเพิม่รายได ้การเป็นอยูม่ั่นคงและดขี ึน้  รัฐบาล 

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่  

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ 

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื   

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋า 

หรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนา 

คณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน 

คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม 

ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขัน 

กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจใหแ้ก่ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา16(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขัน 

กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

 4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน 

 การจัดงาน การจัดแขง่ขันกฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 กฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

         (กองสวสัดกิาร)  (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่พ.ศ.2561-2565) 

         2.ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ แผนการเกษตร  ล าดับที ่1 
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  (11) โครงการสรา้งจติส านกึในการขบัขี ่                                 จ านวน    10,000       บาท   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิงานตามโครงการดังกลา่ว    

เพือ่เป็นการใหค้วามรูเ้กีย่วกับกฎจราจรและการใชถ้นน 

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน ประชาชน ปฏบิัตขิณะใชถ้นน 

อยา่งปลอดภัย เพือ่ปองกนัความสญูในดา้นชวีติและทรัพยส์นิ 

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่

คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิดและปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ 

คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื 

คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋า 

หรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่     

คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการจัดเก็บ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน  คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน  

คา่วทิยากร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่ว 

ขอ้งในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ย 

การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา 

และการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่น 

ต าบล2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอ านาจ 

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 มาตรา16(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน 

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ 

ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

         4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

  ในการจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้รว่ม 

  การแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองสวสัดกิาร)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

ดา้นสงัคม3.4 แผนงานการศกึษา ล าดับที ่5 
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   คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม                                                  จ านวน  20,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ามารถ 

ใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ า 

เนนิการซอ่มแซมบ ารงุรักษาเอง ใหถ้อืปฏบิัตดิังนี ้                            

(1) คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหเ้บกิจาก  

งบด าเนนิการ คา่ตอบแทนคา่ใชส้อยและวสัด ุประเภทรายจา่ย 

ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

(2) คา่สิง่ของทีซ่ ือ้มาใชใ้นการบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหเ้บกิจาก 

 งบด าเนนิการ คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุประเภท วสัด ุ

 ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 08/08.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ – รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 

 ลงวนัที ่15 มกราคม 2563 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอัตราคา่ใชจ้า่ย 

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะ 

คา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 
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  คา่วสัด ุ                                                                              รวม 55,000 บา  

      วสัดสุ านักงาน                                                            จ านวน  20,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านักงาน ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืงรวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง 

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ช ้

ในการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านได ้

ตามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้  เป็นตน้ อาทเิชน่ หนังสอื 

เครือ่งคดิเลขขนาดเล็กเครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  

ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ 

ตรายาง ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตัดโฟม  

เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งตัดกระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

ภาพเขยีน แผนที ่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ 

แผน่ป้ายชือ่ส านักงานหรอืหน่วยงาน  หรอืแผน่ ป้ายตา่งๆ  

ทีใ่ชใ้นส านักงาน มูล่ ี ่มา่นปรับแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื)  

นาฬกิาตัง้หรอืแขวน พระพทุธรปู พระบรมรปูจ าลอง กระเป๋า  

ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบตดิตัง้ในส านักงาน ผา้ใบเต็นทข์นาดใหญ ่

ตูย้าสามญัประจ าบา้น  แผงกันหอ้งแบบรือ้ถอนได ้(Partition) 

กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ 

เทป พ ีว ีซ ีแบบใส น ้ายาลบ  กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลปิ 

ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมดุ  กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม 

สมดุบัญช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ผา้ส าล ีธงชาต ิ

สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้ ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น ้ามันไข 

ขีผ้ ึง้ น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 

 พวงมาลา  พานพุม่ กรวยดอกไม ้ฯลฯ 

ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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    วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ                                                           จ านวน   5,000         บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ ประเภทวสัดคุงทน 

วสัดสุ ิน้เปลอืง  วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ รวมถงึ 

รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัดรุาย 

จา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ 

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับ 

คา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกัน คา่ตดิตัง้ เป็นตน้  

อาทเิชน่ ไมโครโฟน ขาตัง้ไมโครโฟน หัวแรง้ไฟฟ้า  

เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า  เครือ่งวดัแรงดันไฟฟ้า มาตราส า 

หรับตรวจวงจรไฟฟ้า   เครือ่งประจไุฟ โคมไฟ  โทรโขง่ 

ไมช้กัฟิวส ์ไมคล์อย พรอ้มเครือ่งมอืสง่ สญัญาณ ฟิวส ์

เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรัด 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซไ์ฟฟ้า  หลอดวทิยทุรานซติเตอร ์

และชิน้สว่นวทิย ุตา ลกูถว้ยสายอากาศ  รซีสีเตอร ์มฟูวิง่คอยส ์

คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์ เบรกเกอร ์สายอากาศ 

หรอืเสาอากาศส าหรับวทิย,ุ เครือ่งรับโทรทัศน,์จานรับสญัญาณ 

ดาวเทยีม แบตเตอรี ่โซลา่เซลล ์กลอ่งรับสญัญาณ ดอกล าโพง 

ฮอรน์ล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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     วสัดงุานบา้นงานครัว                                                       จ านวน     10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดสุ านักงานบา้นงานครัว ประเภทวสัด ุ

คงทน วสัดสุ ิน้เปลอืง รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง 

ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้น 

การซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

รายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดเุชน่ คา่ภาษี  คา่ประกันภัย 

คา่ตดิตัง้ เป็นตน้ อาทเิชน่ หมอ้ กระทะ กะละมัง ตะหลวิ กรอบรปู 

มดี ถัง ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม กระจกเงาโอง่น ้า 

ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามัน เตารดี เครือ่งบดอาหาร 

เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า 

รวมถงึหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า  กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง ถังแกส๊ 

เตาตูเ้ก็บอปุกรณ์ดับเพลงิ สายยางฉีดน ้า ถังขยะแบบขาตัง้ 

ถังขยะแบบลอ้ลาก อา่งลา้งจาน ถังน ้าไมก้วาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน 

ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปโูตะ๊  น ้าจดืทีซ่ ือ่จากเอกชนหัว 

ดดูตะกอนสระวา่ยน ้า อาหารเสรมิ (นม) วสัดปุระกอบอาหาร 

อาหารส าเร็จรปู ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

    วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่                                                        จ านวน      10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ประเภทวสัดคุงทน 

วสัดสุ ิน้เปลอืง รวมจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ หรอื 

ปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ยที ่

ตอ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัดเุชน่คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย 

คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ กลอ่งและระ 

วงิใสฟิ่ลม์ภาพยนตร ์ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรปู ป้ายไฟ 

แจง้เตอืนแบบลอ้ลาก ป้ายประชาสมัพันธ ์พูก่ัน ส ีกระดาษเขยีน 

โปสเตอร ์ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์ ฟิลม์สไลด ์ แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ 

(ภาพยนตร,์วดีโีอเทป,แผน่ซดี)ี รปูสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง 

อัดขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม เอกสารเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานฯลฯ    

ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการ 

จ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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    วสัดคุอมพวิเตอร ์                                                                 จ านวน      10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์ประเภทวสัดคุงทน  

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถงึ 

รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัดรุาย 

จา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ 

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุ

เชน่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย  คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่  แผน่หรอืจาน 

บันทกึขอ้มลู อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู (diskette,floppy disk,removable 

disk, compact  disc,digital video disc,flash drive)  

เทปบันทกึขอ้มลู (reel magnetic tape,cassette tape, 

cartridge tape) หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับเครือ่งพมิพ ์

คอมพวิเตอร ์ตลับผลหมกึส าหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์ 

กระดาษตอ่เนือ่ง  สายเคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ 

 ซดีรีอมไดรฟ์ แผน่กรองแสง แผงแป้นอักขระ หรอืแป้นพมิพ ์ 

( key board) เมนบอรด์ (main  board) เมมโมรีซ่ปิ (memory chip) 

เชน่ ram คัตซทีฟีดเตอร ์( cut sheet feeder) เมาส ์(mouse) 

พรนิเตอรส์วสิชิง่บ็อกซ ์(printer switching box) เครือ่งกระจาย 

สญัญาณ (hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์(card) เชน่ ethernet card, 

anti virus card, sound card) เป็นเครือ่งอา่นและบันทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ 

เชน่ แบบดสิเกตต ์(diskette) แบบฮารด์สิต ์( hard disk)  

แบบซดีรีอม (cd-rom) แบบออพตคิอล (optical) เป็นตน้ เราเตอร ์ 

(router) ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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งบลงทนุ                                                                              รวม 58,000 บาท  

    คา่ครภุณัฑ ์                                                                    รวม 58,000 บาท  

ครภุณัฑส์ านกังาน                  

(1)คา่จัดซือ้ตูเ้หล็ก  2 บานทบึ                                         จ านวน    5,500 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็ก  2 บานทบึ 1 หลังๆละ  5,500 บาท 

  มคีณุลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี ้

-ตูเ้หล็กทรงสงู 2 บานปิด สเีทา 

-มมีอืจับชนดิบดิ   พรอ้มกญุแจล็อค 

-มแีผน่ชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้ 

 (การจัดซือ้ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑบ์ัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์   

                           

     

     (2) คา่จัดซือ้ตูเ้หล็กบานเลือ่น (กระจก)                              จ านวน             5,000 บาท       

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูบ้านเลือ่น (กระจก)  

จ านวน 1หลังๆละ 5,000 บาท  

มคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

-ขนาด 90 (กวา้ง) x45 (ลกึ) x 185 (สงู) เซนตเิมตร 

-เหล็กหนา 0.6 ม.ม ไมร่ว่มการพน่ส ี

-บานเลือ่น ล็อคดว้ยระบบกญุแจ 

 (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่กี าหนดในบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 

                           

     

     (3)คา่จัดซือ้พัดลมอตุสาหกรรมตัง้พืน้                                     จ านวน   9,600  บาท 

     ขนาดใบพัดไมต่ า่กวา่ 20 นิว้ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้พัดลมอตุสาหกรรมตัง้พืน้ ขนาดใบพัด 

ไมต่ า่กวา่ 20 นิว้ 4 ตัวๆละ 2,400  บาท   

มคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้

-พัดลมอตุสาหกรรม 3 ขา ขนาด 20 นิว้  

-ใบพัดพลาสตกิ 5 ใบ ขนาด 20 นิว้ 

-ปรับความเร็วลมได ้3 ระดับ 

-สามารถปรับสา่ยไดทั้ง้ซา้ยและขวา 

-สามารถถอดตะแกรงออกมาท าความสะอาดไดง้า่ย 

-ก าลังไฟ 220Volts, 50Hz, 120Watts, 0.55Amp 

-มเีทอรโ์มฟิวส ์ตัดไฟอตัโนมัต ิ    

 (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่กี าหนดในบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 
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(3) คา่จัดซือ้โตะ๊พับพลาสตกิเอนกประสงค ์ขนาด  5  ฟตุ               จ านวน      14,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊พับพลาสตกิเอนกประสงค ์  

จ านวน 5 ตัวๆ ละ 2,800 บาท     

มคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้

- แผน่โตะ๊มคีวามยดืหยุน่สงู แข็งแรง ไมก่รอบหรอืแตกหักงา่ย 

- ขาโตะ๊และโครงสรา้งประกอบขึน้จากเหล็กกลา้ไดม้าตรฐาน 

 พน่กันสนมิ แข็งแรง รับน ้าหนักไดด้ ี

- รองขาดว้ยพลาสตกิแข็ง 4 จดุ กันลืน่และป้องกันรอยขดีขว่นบนพืน้ผวิ 

- ผลติภายใตโ้รงงานทีไ่ดรั้บมาตรฐาน ISO9001, ISO9002 

- สามารถใชไ้ดทั้ง้ภายในและภายนอกอาคารได ้น ้าหนักเบา 

- จัดเก็บแบบพับครึง่โตะ๊ได ้มหีสู าหรับยก เคลือ่นยา้ยสะดวก 

- ขนาดสนิคา้ (กวา้ง x ลกึ x สงู) : 155 x 75 x 74 ซม./ตัว 

  (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่กี าหนดในบัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 

  

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรแ์ละอเิล็กทรอนกิส ์

(1) คา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์all in one                                  จ านวน      17,000  บาท

ส าหรับงานส านักงาน 

เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One  

ส าหรับงานส านักงาน  คณุลักษณะพืน้ฐาน 

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลัก  

(2 core) โดย มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 

 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ  

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน  

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 MB  

– มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่  

มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB  

- มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจุ 

ไมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจ ุ

ไมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- ม ีDVD-RW หรอืดกีวา่ แบบตดิตัง้ภายใน (Internal)  

หรอืภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  - มชีอ่งเชือ่มตอ่ 

ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรอืดกีวา่  จ านวน ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง  

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่  

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง  

- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์- มจีอแสดงภาพในตัว และมขีนาด 

ไมน่อ้ยกวา่ 21 นิว้ ความละเอยีดแบบ  0FHD (1920x1080)  

- สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  

และ Bluetooth 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑ ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)  
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  (02) คา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์             จ านวน       4,300 บาท  

เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์

 (Ink Tank Printer)คณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้ 

 - เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ  

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi  

- มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 

 ไมน่อ้ยกวา่ 20 หนา้ตอ่นาท ี(ppm)   หรอื 8.8 ภาพตอ่นาท ี(ipm)  

- มคีวามเร็วในการพมิพร์า่งสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกวา่ 

 10 หนา้ตอ่นาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพ ตอ่นาท ี(ipm)  

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่  

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง  

- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 50 แผน่  

- สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑ ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)  

                           

     

 (03) คา่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี         จ านวน       2,600 บาท  

เพือ่เป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด า  

(18 หนา้/นาท)ี ราคา 2,600 บาท  

คณุลักษณะพืน้ฐาน  

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600x600 dpi  

- มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกวา่  

18 หนา้ตอ่นาท ี(ppm)  

- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 8 MB 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ 

 จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง  

- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่  

- สามารถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืน้ฐานครภัุณฑ ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
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งบเงนิอดุหนนุ                                                                   รวม 35,000 บาท  

     เงนิอดุหนนุ                                                                   รวม 35,000 บาm  

        เงนิอดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่            

(01) อดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพศนูยป์ฏบิัตกิาร                 จ านวน            20,000 บาท

รว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนงาม 

ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพศนูยป์ฏบิัตกิารรว่มในการ 

ชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ ในการ 

อ านวยความสะดวกและชว่ยเหลอืใหก้ับประชาชน  

ตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ข 

เพิม่เตมิ ทัง้นีถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที2่)พ.ศ.2563 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616  

ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองสวสัดกิารฯ)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม   

แผนงานสงัคมและสงเคราะห ์ล าดับที ่3 

                            

เงนิอดุหนนุองคก์รการกศุล                  

  (01)อดุหนุนโครงการเหลา่กาชาดจังหวดัอดุรธาน ี                      จ านวน 15,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ับเหลา่กาชาดจังหวดัอดุรธานี 

เพือ่ด าเนนิตามโครงการเหลา่กาชาดสนับสนุนกจิการสาธารณะ 

กศุล ตลอดจนกจิการเหลา่กาชาดจังหวดัอดุรธาน ีและชว่ย 

เหลอืบรรเทาทกุขผ์ูป้ระสบสารณภัยตา่งๆสงเคราะหร์าษฎรที ่

ประสบความเดอืดรอ้นเนือ่งจากสารณภัย เป็นไปตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทัง้นีถ้อืปฏบิัตติาม 

ระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ.2563 

3) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

 เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองสวสัดกิารฯ)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมแผนงานสงัคมและสงเคราะห ์ล าดับที ่2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                                       รวม 4,889,080 บาท  

        งบบคุลากร                                                                      รวม 1,102,080 บาท  

             เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                 รวม 1,102,080 บาท  

            เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่              จ านวน     687,480 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนหรอืเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ 

/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี ใหแ้กพ่นักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่ว 

กับอัตราและประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่....... 

.........และ พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจุบัน)  

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

- เงนิเดอืน ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองชา่ง        

  จ านวน    356,160  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนายชา่งโยธา                

  จ านวน    149,640  บาท 

- เงนิเดอืนต าแหน่งนายชา่งไฟฟ้า                

  จ านวน    181,680  บาท 

  ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตรา 

และประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่................... 

 - พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

 (ปีงบประมาณ 2564 -2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 
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    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่               จ านวน 21,300 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน ตามประกาศ ก.จ. , 

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดหลักเกณฑก์ารใชข้า้ราชการ 

หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจาก 

เงนิเดอืน ลงวนัที ่  22  เมษายน 2547 และหนังสอืส านักงาน 

 ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่16 

 กมุภาพันธ ์2548 เรือ่งแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการเบกิจา่ยเงนิ 

คา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน (การก าหนดใหร้าชการหรอื 

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขัน้ไป ไดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทน 

เป็นรายเทา่กับอัตราเงนิประจ าต าแหน่ง) และ ประกาศ ก.จ. ก.จ 

 , ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลัก 

เกณฑก์ารใหพ้นักงาน  สว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้งและพนักงานจา้งของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว 

 (ฉบับที ่2) และหนังสอืสัง่การอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ต าแหน่ง  

   นายชา่งโยธา     จ านวน   21,300   บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

 - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑก์าร 

ใหร้าชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิ คา่ตอบแทนนอก 

เหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษยน 2547 

 - หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว  

28 ลงวนัที ่16 กมุภาพันธ ์2548 เรือ่งแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการ 

เบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน (การก าหนดให ้

ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ระดับ 8 ขัน้ไป ไดรั้บเงนิเดอืน 

คา่ตอบแทนเป็นรายเทา่กับอัตราเงนิประจ าต าแหน่ง) 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 

 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง  ประกาศ ก.จ. ก.จ. ,  

ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับการให ้

พนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้งและพนักงานจา้นขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว(ฉบับที2่) 

-ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่การครองชพี 

ชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 
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    เงนิประจ าต าแหน่ง                                                               จ านวน 42,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารง 

ต าแหน่งวชิาการ บรหิาร อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรม 

การพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ี 

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและประโยชนต์อบแทน 

อืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่................ พระราชบัญญัตริะเบยีบ 

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที ่

ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -2566  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) โดยค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 

-  เงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง           

   จ านวน   42,000    บาท 

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย  

- ประกาศ ก.จ.กท.ท. และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืนของขา้ราชการพนัก 

งานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 

  - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธาน ีเรือ่งหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับอัตราและ 

  ประโยชนต์อบแทนอืน่ ฉบับที.่......ลงวนัที.่.......................... 

  - พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

-ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรือ่งก าหนดหลักเกณฑก์ารให ้

ขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิคา่ตอบแทนนอก 

เหนอืจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 

-หนังสอืส านักงานกจ.ก.ท.และก.อบต.ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ 

ว1927 ลว.3 กันยายน 2556 เรือ่งมาตรการท่ัวไปเกีย่วกับอัตราเงนิ 

เดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่(ฉบับที ่2)พ.ศ.2556 
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    คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                                  จ านวน 339,120 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน 

จา้งท่ัวไปตามคณะพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคล 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลัก 

เกณฑก์ารใหพ้นักงาน  ลกูจา้ง  และพนักงานจา้งขององคก์าร 

บรหิารสว่นต าบล ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวฉบับที.่..... 

ลงวนัที.่........และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์าร 

บรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับพนักงานจา้ง ฉบับที.่.........ลงวนัที.่.................จ านวน 

อัตราทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 

-2566) และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) ค านวณตัง้จา่ยไวจ้ านวน12เดอืน 

- คา่จา้งต าแหน่งผูช้ว่ยนายชา่งโยธา จ านวน  183,000 บาท 

- คา่จา้งต าแหน่งผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า จ านวน  156,120 บาท 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จังหวดัอดุรธานเีรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง    

ฉบับที.่......ลงวนัที.่............... 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 

 36 ลงวนัที ่26 สงิหาคม  2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. 

 และ ก.อบต. เรือ่งมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง 
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  เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง                                         จ านวน  12,180 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง 

ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงาน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐานท่ัว 

ไปเกีย่วกับหลักเกณฑก์ารใหพ้นักงาน ลกูจา้ง และ พนักงาน 

จา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ไดรั้บเงนิเพิม่คา่ครองชพี 

ชัว่คราว  ฉบับที.่.......ลงวนัที.่.........และประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจังหวดัอดุรธาน ีเรือ่ง มาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฉบับที.่.......ลงวนัที.่................... 

จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

 2564-2566 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) ค านวณตัง้แตจ่า่ยไว ้

จ านวน 12 เดอืน              

 - เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวต าแหน่งผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า 

 จ านวน  12,180  บาท 

 ระเบยีบ/กฏหมาย 

- หนังสอื ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 1372 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. 

 และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์

การใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้งของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว (ฉบับที ่2) 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิม่ 

การครองชพีชัว่คราวขา้ราชการและลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ 
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งบด าเนนิงาน                                                                            รวม      405,000       บาท  

     คา่ตอบแทน                                                                 รวม       125,000       บา ท  

     คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์                        จ านวน        110,000       บาท 

     แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(01) ประเภทคา่ตอบแทนคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบใน 

        การจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้ไว ้100,000 บาท     

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการผูรั้บ 

ผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและคณะกรรมการบรหิารพัสด ุ

ภาครัฐ อาทเิชน่ บคุคลหรอืคณะบคุคลจัดซือ้จัดจา้ง  

 บคุคลหรอืคณะบคุคลด าเนนิงานจา้งทีป่รกึษา บคุคล 

หรอืคณะบคุคลด าเนนิการจา้งออกแบบหรอืควบคมุการ 

กอ่สรา้ง ตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 

0402.5/ว85 ลงวนัที ่3 กนัยายน 2561 หลักเกณฑก์าร 

เบกิจา่ยคา่ตอบแทน บคุคลหรอืคณะกรรมการ   

ถอืปฏบิัตติามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี้ 

1) หนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค0402.5/ 

ว85 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561 หลักเกณฑก์ารเบกิ 

             จา่ยคา่ตอบแทน บคุคลหรอืคณะกรรมการ   

2) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีน 

ผูป้ระกอบการ เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดราคา 

กลางงานกอ่สรา้ง ลว.15 พฤษจกิายน 2560 

3) ประกาศ(ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

เรือ่ง หลักเกณฑเ์กีย่วกับอัตราการเบกิจา่ยคา่ 

ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ 

           

(02) ประเภทเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

        ถิน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปี)ตัง้ไว1้0,000 บาท   

เพือ่จา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีักษณะ 

เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทน 

อืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นัก 

งานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557      

 โดยถอืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดใหเ้งนิประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 

แกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
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1) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ  

ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวาคม 2559  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข  

และวธิกีารก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

อันมลีักษณะเป็นเงนิ รางวลัประจ าปี 

2) หนังสอืส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที ่มท 0809 

.3/ว 5 ลงวนัที ่9 มกราคม 2550 

3) หนังสอื มท 0808.3/ว 380 ลงวนัที ่26 ก.พ.2558  

เรือ่ง ประกา ก.จ.,กท., และ ก.อบต.เรือ่งก าหนดมาตรฐาน 

ท่ัวไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข  และวธิกีารก าหนดเงนิ 

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลั 

ประจ าปีส าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนักงานจา้ง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 

4) หนังสอื มท 0809.3/ว 859 ลงวนัที ่29 พ.ค.2557  

เรือ่งการด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

การก าหนดเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะ 

เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

5) หนังสอื มท 0808.2/ ว 3072 ลงวนัที ่29 ก.ย. 2557  

เรือ่งแนวทางการเบกิจา่ยเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณี 

พเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นักงานสว่นทอ้งถิน่ 

6) หนังสอืส านักงาน ก.อบต ที ่มท 0809.3/272  

ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2559 เรือ่งหารอืการตัง้งบประมาณราย 

จา่ยเพือ่การพัฒนาเพือ่ขอเสนอขอรับการประเมนิประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลการปฏบิัตริาชการ 
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คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ                                 จ านวน 10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนแกเ่จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ ทีป่ฏบิัตงิาน 

ตามหนา้ทีป่กตโิดยลกัษณะงานสว่นใหญต่อ้งปฏบิัตงิานที ่

ตัง้ส านักงานและทีไ่ดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกเวลาราชการในที ่

ตัง้ส านักงานหรอืลักษณะงานสว่นใหญต่อ้งปฏบิัตงิานนอกที ่

ตัง้ส านักงานและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกเวลาราชการนอกพืน้ที ่

ตัง้ส านักงาน หรอืโดยลักษณะงานปกตติอ้งปฏบิัตงิานในลักษณะ 

เป็นผลัดหรอืกะและไดป้ฏบิัตงิานนัน้นอกผลัดหรอืกะของตน้ 

และใหห้มายความรวมถงึเงนิคา่ตอบแทนตามกฎหมายวา่ดว้ย 

สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดว้ย ตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิัต ิ

งานนอกเวลา ราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

 โดยถอืปฏบิัตติามระเบยีบและหนังสอืสัง่การ ดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบ 

แทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปก 

ครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่   

ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว2409  ลงวนัที ่ 17 พ.ย. 2559  

เรือ่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 

ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา ราชการขององค ์

กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร                 

   เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า            จ านวน         5,000  บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ าผูไ้ดรั้บบ านาญปกต ิฯ  

ทีม่สีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร 

เกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่3)  

พ.ศ.2549 และหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/ 

ว 257 ลงวนัที ่28  มถินุายน 2559 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559  

เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีน  

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2559 เรือ่ง การเบกิเงนิ สวสัดกิารเกีย่ว 

กับการศกึษาบตุร หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 

 4522 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

การศกึษาและคา่เลา่เรยีน หรอืหนังสอืสัง่การตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1) พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุร พ.ศ.2562   

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว 

กับการปฏบิัตริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษา 

        บตุรของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 2563 

4) หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257  

        ลงวันที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

        การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

5) หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0408.5/ว 22  

        ลงวันที ่12  มกราคม 2561 

6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   

        ลงวันที ่18 กมุภาพันธ ์2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิาร 

       เกีย่วกับการศกึษาบตุร  

        7)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522   

        ลงวันที ่8 สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงนิบ ารงุ 

        การศกึษาและคา่เลา่เรยีน 

        8)ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเบกิ 

        จา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 

        ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน 2542  

        9)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4188  

        ลงวันที ่9  ธันวาคม  2548  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับ 

        สทิธกิารเบกิเงนิสวัสดกิารของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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  คา่ใชส้อย                                                                                    รวม     80,000    บาท   

        รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 

        รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ 

        (01) คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา                            จ านวน      10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้ 

รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิม่ 

เตมิปัจจบุัน  

โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

 และการเขา้รับการฝึกอบรม-เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

 ถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

 (ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื มท 0808.2/ว2089 ลงวนัที ่12 เม.ย.2559   

เรือ่งการจัดฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิ 

ทางไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

- หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ 

ว 1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

-  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827  

 ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ 

ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
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   (02) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ                                   จ านวน      10,000 บาท   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ่า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร 

และภายนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ 

คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น 

พเิศษ คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ 

 ตามระเบยีบกระทรวงไทยวา่ดว้ยใชจ้า่ยในการเดนิทางไปใชจ้า่ย 

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ที ่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555  

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุันตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้  

 -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป 

ราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ  

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ฉบับ ที ่4) พ.ศ.2561 

-หนังสอื กค 0409.6/ว101 ลงวนัที ่9 ก.ย.2547   

เรือ่งการเบกิจา่ยคา่โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่ 19 ต.ค.2548  

เรือ่งการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศและ การศกึษาดงูานทัง้ 

ในประเทศและตา่งประเทศขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื มท 0808.2/ว 2988  ลงวนัที ่ 4 ก.ย.2550  

เรือ่งเดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอื  มท 0808.3/ว1617 ลงวนัที ่ 19 ม.ีค.2558  

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตกิรณีการเดนิทาง ไปศกึษาดงูาน 

ประชมุ สมัมนา อบรม ณ ตา่งประเทศขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.3/ว932  ลงวนัที ่  8 พ.ค.2558   

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิัตใินการขอยกเวน้เดนิทางไป 

ราชการตา่งประเทศขององคก์รสว่นปกครองสว่นทอ้งถิน่                                

 -หนังสอื  มท 0808.2/ว2632 ลงวนัที ่ 11 พ.ค. 2558 

 เรือ่งก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จาก 

การยกเลกิการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ประชมุสมัมนาอบรม 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอื  มท 0808.2/ว741 ลงวนัที ่ 11 เม.ย. 2559   

เรือ่งขอความรว่มมอืใชส้ายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วยใ์น 

การเดนิทางไปราชการภายในประเทศ 

-หนังสอื  มท 0893.2/ว1795 ลงวนัที ่12 ก.ย. 2559  

เรือ่งแนวทางปฏบิัตท่ัิวไปกรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จัดท าความตกลงกับตา่งประเทศ 

 -หนังสอื  มท 0809.2/ว5 ลงวนัที ่ 27 ม.ค. 2560   

เรือ่งการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ กรณีพนักงาน 

สว่นทอ้งถิน่ถกูสัง่ประจ าส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 
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  -หนังสอื  มท 0808.2/ว2709 ลงวนัที ่19 พ.ค.2560  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละหลักฐานประกอบ การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการเดนิทางไปราชการรวมทัง้วธิปีฏบิัตกิรณีผูเ้ดนิทางท า 

หลักฐานประกอบการเบกิจา่ยสญูหาย 

-หนังสอื มท ที ่0808.2/ว1797 ลงวนัที ่ 2 เม.ย. 2561  

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละแนวทางการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ไปราชการและการเขา้รับการฝึกอบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 2486  

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2546  

 -หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท  

0808.2/ว 1301 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2554  

 -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 6499  

ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน  2560 

 -หนังสอืกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.2/ 

8ว 388 ลงวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564 เรือ่งซกัซอ้มแนวทาง 

ปฏบิัตริาชการใหก้ับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 -หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08080.2/ว 1827   

ลงวนัที ่ 26 มนีาคม  2564 เรือ่ง การเทยีบต าแหน่งเพือ่ 

ประโยชนใ์นการเบกิจา่ยในการเดนิทางไปราชการ 

 

 (03) คา่ใชจ้า่ยโครงการจัดท าผังเมอืงและการจัดท าคา่พกิัด            จ านวน 10,000 บาท  

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการจัดท าผังเมอืง 

และการจัดท าคา่พกิัด  เพือ่การวางและปรับปรงุผังเมอืงรวม 

เมอืง/ชมุชน และการวางผังชมุชน การพัฒนาบคุลากรของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้คีวามรูก้ารจัดท าผังเมอืงรวม 

ชมุชนงานอาคาร  งานพัฒนาสภาพแวดลอ้มและภมูทัิศนใ์ห ้

เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมอืง  และองคค์วามรูด้า้นการ 

วางผังเมอืงและดา้นชา่ง เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

สามารถรว่มมอืกับชมุชนในการวางและจัดท าผังเมอืงรวมชมุชน 

ในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การจัดท าแนวเขตการปกครอง 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยเป็นไปตามอ านาจหนา้ 

ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย 

เกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที ่ คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปิด 

และปิด  คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร 

คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการ 

ตดิตอ่สือ่สาร  คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ช ้

บรรจเุอกสาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคณุวทิยากร 

คา่อาหาร  คา่ตอบแทนในการจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน   

คา่ตอบแทนในการบันทกึขอ้มลูพืน้ฐาน คา่วทิยากร  

คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง 
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ในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ย 

การเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา 

และการสง่เสรมินักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

ตามระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้  

1)พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบล2537 มาตรา67(6) 

2)พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ย 

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

 มาตรา16(10) มาตรา17(27) 

3)ระเบยีบมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

จัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีาเขา้ 

รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(กองชา่ง)(อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แผนงานเคหะและชมุชน ล าดับที ่76 

                            

     คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม                                            จ านวน    50,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ามารถ 

ใชง้านไดต้ามปกต ิ 

กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนนิการซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาเอง ใหถ้อืปฏบิัต ิดังนี ้                            

(1) คา่จา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหเ้บกิจาก  

งบด าเนนิการ คา่ตอบแทนคา่ใชส้อยและวสัด ุประเภทราย 

จา่ยใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 

(2) คา่สิง่ของทีซ่ ือ้มาใชใ้นการบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหเ้บกิจาก 

 งบด าเนนิการ คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุประเภท วสัด ุ

 ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี้ 

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 08/08.2/ว 1095  

ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนกประเภท 

รายรับ – รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  

ลงวนัที ่15 มกราคม 2563 เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอัตราคา่ใชจ้า่ย 

ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน 

ลักษณะคา่ใชส้อย วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 

 

 

 



หนา้ 153 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

 

คา่วสัด ุ                                                                                       รวม 200,000 บาท  

     วสัดสุ านักงาน                                                                     จ านวน   20,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านักงาน ประเภทวสัดคุงทน วัสดสุ ิน้ 

เปลอืงรวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรอื 

ปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซม 

บ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ย 

ทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุเชน่คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย 

คา่ตดิตัง้  เป็นตน้ อาทเิชน่ หนังสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก 

เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  

ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ ตรายาง  ทีถ่พูืน้ 

ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ  

เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ ภาพเขยีน 

แผนที ่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ 

ส านักงานหรอืหน่วยงาน  หรอืแผน่ ป้ายตา่งๆ ทีใ่ชใ้นส านักงาน 

มูล่ี ่มา่นปรับแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื) นาฬกิาตัง้หรอืแขวน 

พระพทุธรปู พระบรมรปูจ าลอง กระเป๋า ตาชัง่ขนาดเล็ก ผา้ใบ 

ตดิตัง้ในส านักงาน ผา้ใบเต็นทข์นาดใหญ ่ตูย้าสามัญประจ าบา้น 

 แผงกันหอ้งแบบรือ้ถอนได ้(Partition) 

กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว  

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น ้าหมกึปริน้ 

 เทป พ ีว ีซ ีแบบใส น ้ายาลบ  กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลปิ  

ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมดุ  กระดาษคารบ์อน กระดาษไข แฟ้ม 

 สมดุบัญช ีสมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ผา้ส าล ีธงชาต ิ

 ส ิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้ ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น ้ามันไข  

ขีผ้ ึง้ น ้าดืม่ส าหรับบรกิารประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย  

พวงมาลา  พานพุม่ กรวยดอกไม ้ฯลฯ   

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครอง สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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  วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ                                                                 จ านวน    100,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ ประเภทวสัดคุงทน  

 วสัดสุ ิน้เปลอืง  วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ รวมถงึราย 

จา่ยเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัดรุายจา่ย 

เพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิ  

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุ

 เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกัน คา่ตดิตัง้ เป็นตน้ อาทเิชน่ 

ไมโครโฟน ขาตัง้ไมโครโฟน หัวแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวัดกระแสไฟฟ้า 

เครือ่งวดัแรงดันไฟฟ้า มาตราส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครือ่งประจไุฟ 

โคมไฟ  โทรโขง่ ไมช้กัฟิวส ์ไมคล์อย พรอ้มเครือ่งมอืสง่ สญัญาณ 

ฟิวส ์เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขดัรัด 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซไ์ฟฟ้า  หลอดวทิยทุรานซติเตอร ์

และชิน้สว่นวทิย ุ ลกูถว้ยสายอากาศ  รซีสีเตอร ์มฟูวิง่คอยส ์

คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์ เบรกเกอร ์สายอากาศ 

หรอืเสาอากาศส าหรับวทิย,ุ เครือ่งรับโทรทัศน,์จานรับสญัญาณ 

ดาวเทยีม แบตเตอรี ่โซลา่เซลล ์กลอ่งรับสญัญาณ ดอกล าโพง 

ฮอรน์ล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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 วสัดกุอ่สรา้ง                                                                              จ านวน       30,000  บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง ประเภทวสัดคุงทน วสัดสุ ิน้เปลอืง 

วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่รวมถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ 

ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัดรุายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของที ่

ใชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิให ้สามารถใชง้านได ้

ตามปกตริายจา่ยทีจ่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่  

คา่ภาษี คา่ประกันภัย  คา่ตดิตัง้ เป็นตน้  อาทเิชน่ ไมต้า่งๆ  

คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม เลือ่ย ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ 

เครือ่งวดัขนาดเล็ก  เชน่ ตลับเมตร ลกูดิง่  สวา่นมอื  โถสว้ม 

อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ หนา้กากใสเ่ชือ่มเหล็ก  เครือ่งยงิตะป ู

น่ังรา้น  น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ีปนูซเีมนต ์ทราย ยางมะตอย 

ส าเร็จรปู อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ีตะป ูเหล็กเสน้ 

แปรงทาส ีปนูขาว แผน่ดนิเหนยีวสงัเคราะห ์ทอ่น ้าและอปุกรณ์ 

ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา  ทอ่ตา่งๆทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ 

ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ 

บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

  วสัดคุอมพวิเตอร ์                                                                    จ านวน       30,000   บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดคุอมพวิเตอร ์ประเภทวสัดคุงทน 

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ ประกอบและอะไหล ่รวมถงึ รายจา่ย 

เพือ่ประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัดรุายจา่ยเพือ่จัดหา 

สิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้าน 

ไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่   คา่ภาษี  

คา่ประกันภัย  คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่  แผน่หรอืจานบันทกึขอ้มลู  

อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,  

Compact  Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทกึขอ้มลู 

 (Reel magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape)  

หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผลหมกึ 

ส าหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดาษตอ่เนือ่ง  สายเคเบลิ  

หน่วยประมวลผล ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ ซดีรีอมไดรฟ์ แผน่กรองแสง  

แผงแป้นอักขระ หรอืแป้นพมิพ ์( Key Board) เมนบอรด์ (Main Board) 

เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คัตซทีฟีดเตอร ์ 

( Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรนิเตอรส์วสิชิง่บ็อกซ ์

 (Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub)  

แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์(Card) เชน่ Ethernet Card, Anti virus Card, 

 Sound Card) เป็นเครือ่งอา่นและบันทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ  

เชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮารด์สิต ์( Hard disk)  

 

 



หนา้ 156 จาก 166 

 
วนัทีพ่มิพ ์: 20/8/2564  11:15:52 

 

แบบซดีรีอม (CD-ROM) แบบออพตคิอล (Optical)  

เป็นตน้ เราเตอร ์(Router) ฯลฯ        

 ใหถ้อืปฏบิัตติาม กฎหมาย ระเบยีบและหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว  

1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

                           

     

  วสัดสุ ารวจ                                                                              จ านวน      20,000     บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดสุ ารวจ ประเภทวสัดคุงทน  รวมถงึรายจา่ย 

เพือ่ประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุรายจา่ยเพือ่จัดหา 

สิง่ของทีใ่ชใ้นการซอ่มแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้าน 

ไดต้ามปกต ิรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่  

คา่ภาษี คา่ประกันภัย คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ บันไดอลมูเินยีม  

เครือ่งมอืแกะสลกั เครือ่งมอืดงึสายโทรศพัท ์ฯลฯใหถ้อืปฏบิัตติาม 

ระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

งานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 

 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  เรือ่งรปูแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

        

                         

งบลงทนุ                                                                                 รวม 2,669,400 บาท  

   คา่ครภุณัฑ ์                                                                                รวม      72,000 บาท  

       ครภุณัฑส์ านกังาน                                    

(1)คา่จัดซือ้เกา้อีท้ างานราชการ                                            จ านวน       14,000 บาท  

 เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีท้ างานราชการ   

จ านวน 4 ตัวๆละ 3,500 บาท    มคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้ 

 -โครงขาม ี5 แฉก ท าดว้ยโลหะ มลีอ้เลือ่นหมนุไดรั้บตัว 

 ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 60x65x110 ซ.ม. ทีน่ั่งและพนักพงิบฟุองน ้า 

 หุม้ดว้ยวสัดหุนังเทยีม วัสดปิุดดา้นหลังพนักพงิและใตท้ี ่

น่ังหุม้ดว้ยวสัดชุนดิเดยีวกบัทีน่ั่งและพนักพงิ พนักพงิสงูระดับ 

กลางหลังทีน่ั่งหมนุไดร้อบตัว มทีีท่า้วแขน 

(จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากมกี าหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 
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      (2)คา่จัดซือ้เกา้โตะ๊ท างานราชการ                                  จ านวน     18,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊ท างานราชการ   

จ านวน 4 ตัวๆละ 4,500 บาท    มคีณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้ 

            -ขนาด 150x60x75 ซ.ม.มลี ิน้ชกั 2 ขา้ง พรอ้มกญุแจล็อค 

-มทีีว่างคยีบ์อรด์ มชีัน้วางซพียี ูแบบลอยตัว 

(จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากมกี าหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์   

                         

        (3)คา่จัดซือ้ตูเ้หล็ก  2 บานทบึ                                            จ านวน      11,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็ก  2 บานทบึ  

จ านวน 2 หลังๆละ  5,500 บาท  มคีณุลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- ตูเ้หล็กทรงสงู 2 บานปิด สเีทา 

- มมีอืจับชนดิบดิ พรอ้มกญุแจล็อค 

- มแีผน่ชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้ 

(การจัดซือ้ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑบ์ัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์        

                       

      (04)คา่จัดซือ้โตะ๊พับแสตนเลสเอนกประสงค ์                         จ านวน        7,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊พับแสตนเลสเอนกประสงค ์ 

จ านวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท มคีณุลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

-ขนาด 60x180x7.5 ซ.ม.หนา้โตะ๊ผลติจากแสตนเลส  

โครงเหล็กแป๊บสีเ่หลีย่ม สามารถพับได ้ชบุโคเมยีม  

ปลายขามปีุ่ มปรับระดับ 

(การจัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาดเนือ่งจากไมม่ใีนหลกัเกณฑ ์

บัญชรีาคามาตรฐานครภัุณฑ)์ 

                            

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส ์             

(1)คา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล              จ านวน       22,000 บาท  

เพือ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล  

* ราคา 22,000 บาท คณุลักษณะพืน้ฐาน 

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก  

(4 core) และ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) และมเีทคโนโลย ี

เพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการ 

ประมวลผลสงู โดยม ีความเร็วสญัญาณนาฬกิาสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 

 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache  

Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 8 MB 

 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่  

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 8 GB 

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจุ 

ไมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจ ุ

ไมน่อ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

 - มจีอภาพทีร่องรับความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel  

และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 นิว้ 
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- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ 

 ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1ชอ่ง 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface)  

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ แบบ ตดิตัง้ภายใน  

(Internal) หรอืภายนอก (External) จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง 

 - สามารถใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ  

Bluetooth (จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและครลุักษณะพืน้ฐาน 

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 

 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                                                                รวม 2,597,400 บาท  

     คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปการ                

   (01)โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี ่1 บา้นกัง้     จ านวน       50,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล.ภายในหมูบ่า้น 

 มขีนาดความกวา้งภายใน0.26X0.26 ม.พรอ้มฝาปิด  

ความยาว 21 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด 

 กองชา่ง(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน1.7 

แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02 ล าดับที ่51 

                            

  (02)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี ่2 บา้นบอ่ค า            จ านวน     300,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 

 มขีนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.13 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 

 เมตรความยาว 148 เมตร หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 592 

 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด กองชา่ง 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน1.7 

แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02 ล าดับที ่14              

                   

(03)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 บา้นหนองเตา่        จ านวน     186,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 

มขีนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

ความยาว 65.5 เมตร หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 327.50  

ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด  

กองชา่ง (ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

 1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน1.7 

แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02/1 ล าดับที ่3 
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(04)โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 บา้นนาอดุม         จ านวน     245,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 

มขีนาดความกวา้ง 5 เมตร ความยาว92 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 460 ตารางเมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด กองชา่ง  

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)   

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน1.7 

แผนงานเคหะและชมุชนแบบ  ผ.02 ล าดับที ่34 

                            

(05)โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น       จ านวน      55,000 บาท  

หมูท่ี ่5 บา้นนาอดุม 

คา่กอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นนาอดุม 

มขีนาดความกวา้งภายใน 0.40x0.40 เมตร พรอ้มฝาปิด มคีวามยาว 

26.50 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนดกองชา่ง 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน1.7แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02 ล าดับที ่55 

                            

(06)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น                 จ านวน     270,000 บาท 

หมูท่ี ่6 บา้นหนองกลา้ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเสน้หนองกลา้ 

-โคกส าราญ มขีนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม 

ลงหนิลกูรังไหลท่างเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร มคีวามยาว 80 เมตร 

หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 480 ตารางเมตรรายละเอยีดตาม 

แบบแปลนทีอ่บต.ก าหนดกองชา่ง(ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2561-2565) 1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.7แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02 ล าดับที ่23 

                           

     

(07) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น                จ านวน      210,000  บาท  

หมูท่ี7่ บา้นโคกส าราญ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น  

หมูท่ี ่7 บา้นโคกส าราญ  มขีนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 พรอ้มลงหนิลกูรังไหลท่างเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 95 เมตร 

หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่  380  ตารางเมตร รายละเอยีด 

ตามแบบแปลนที ่ อบต.ก าหนดกองชา่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2561-2565)1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.7แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02 ล าดับที ่18 
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(08) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น             จ านวน 211,400 บาท 

หมูท่ี8่ บา้นดอนหายโศก 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเสน้บา้น 

นายบญุยก-สามแยกสองคอน หมูท่ี ่8 บา้นดอนหายโศก  

 มขีนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงหนิลกูรัง 

ไหลท่างเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 95.30 เมตร  

หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่  381.20  ตารางเมตร  

รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่ อบต.ก าหนดกองชา่ง 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน1.7 

แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02 ล าดับที ่19 

                           

     

(09)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก                               จ านวน 300,000 บาท 

หมูท่ี ่9 บา้นหนองคอ้พัฒนา 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  

เสน้หนองคอ้-บา้นหนองเตา่ หมูท่ี ่9 บา้นหนองคอ้พัฒนา 

มขีนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงหนิลกูรัง 

ไหลท่างเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 106 เมตร หรอืมพีืน้ที ่

คอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 530  ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบ 

แปลนที ่ อบต.ก าหนดกองชา่ง(ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2561-2565)1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.7แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02/1 ล าดับที ่3 

                           

     

(10)โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น           จ านวน            210,000 บาท 

หมูท่ี ่10 บา้นกัง้ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 

 หมูท่ี ่10 บา้นกัง้  มขีนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอ้มลงหนิลกูรังไหลท่างเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 95 เมตร 

หรอืพืน้ทีค่อนกรตีไมน่อ้ยกวา่  380 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม 

แบบแปลนที ่ อบต.ก าหนดกองชา่ง(ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2561-2565)1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.7แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02/1 ล าดับที ่8 
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(11)โครงการกอ่สรา้งลานกฬีาเอนกประสงค ์                                  จ านวน 100,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานกฬีาเอนกประสงคศ์นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

หมูท่ี ่8 บา้นดอนหายโศก มปีรมิาณคอนกรตีเสรมิเหล็กมคีวาม 

หนาเฉลีย่0.10เมตร ขนาดพืน้ที ่256 ตาราเมตร รายละเอยีด 

ตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนดกองชา่ง (ปรากฏในแผนพัฒนา 

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  1.7  แผนงานเคหะและชมุชนแบบ 

 ผ.02 ล าดับที ่82 

  

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปโภค          

 (01)โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี1่ บา้นกัง้      จ านวน 250,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุระบบประปา หมูท่ี1่ บา้นกัง้  

รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนดกองชา่ง  

(ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน    

1.7แผนงานเคหะและชมุชนแบบ ผ.02 ล าดับที ่81 

 

 

คา่ปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

                     

(01) โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหายโศก              จ านวน 150,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย ์ ดังนี ้

1.ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นโคกส าราญ พกิัด 48 290529  

ม.E 1929631 ม.N  

2.ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นดอนหายโศกพกิัด48 286873  

ม.E 1928470 ม.N 

รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต. ก าหนด  กองชา่ง  

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

 1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

1.7 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02 ล าดับที ่90 

                             

(02) โครงการปรับปรงุศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การเกษตร           จ านวน  50,000 บาท  

และศนูยก์ูช้พีกูภั้ยต าบลดอนหายโศก 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การเกษตร 

และศนูยก์ูช้พีกูภั้ย ต าบลดอนหายโศก ดังนี ้

1.อาคารศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การเกษตรและศนูยก์ูช้พี 

กูภ้ัยต าบลดอนหายโศก   รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต. 

 ก าหนด  กองชา่ง (ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

 1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 1.7  

แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02 ล าดับที ่93 
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คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)            

   (01)เงนิชดเชยคา่งานกอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรับคา่ได(้คา่K)              จ านวน       10,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิชดเชยคา่งานกอ่สรา้งตามสญัญาแบบปรับคา่ได ้

 (คา่K) (คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภคและสิง่สาธารณูปการ)  

ตามมตรัิฐมนตร ีวนัที ่5 มถินุายน 2544   ถอืปฏบิัตติามกฎหมาย 

ระเบยีบและหนังสอืสัง่การดังนี ้

-มตรัิฐมนตร ีวนัที ่5 มถินุายน 2544   

-หนังสอืส านักงบประมาณ ที ่นร0407/ว150 ลว.24 สงิหาคม 2544 

-หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1837 

 ลว.11 กันยายน 2560 

 

งบเงนิอดุหนนุ                                                                           รวม    712,600 บาท  

      เงนิอดุหนนุ                                                                           รวม    712,600 บาท  

        เงนิอดุหนนุสว่นราชการ                

(01)อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า               จ านวน      300,000 บาท 

หมูท่ี ่3 บา้นโนนสะอาด 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยาย 

เขตไฟฟ้าเสน้ทางโนนสะอาด-ศาลา-ดอนหายโศก  

 ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427  

 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

กองชา่ง(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 1.1 

 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่5 

          

 (02) อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า             จ านวน         60,000  บาท 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  บา้นหนองเตา่ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยาย 

เขตไฟฟ้าเสน้ทางหนองเตา่-ค าพง  ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427  

 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

กองชา่ง(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่17 
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 (03) อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า            จ านวน        54,000 บาท 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  บา้นหนองเตา่ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเสน้ทางหนองเตา่-บา้นหวา้นหนองกลา้ 

 ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

กองชา่ง(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่16 

     

(04) อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า            จ านวน      30,000 บาท 

หมูท่ี ่6 บา้นหนองกลา้ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหาน 

ขยายเขตไฟฟ้า เสน้หนองกลา้-ดอนกลอย  หมูท่ี ่6 บา้นหนองกลา้ 

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

กองชา่ง(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่9 

 

 (05) อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า            จ านวน      90,000 บาท 

หมูท่ี ่7 บา้นโคกส าราญ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหาน 

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่7 บา้นโคกส าราญ 

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427  

 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

(กองชา่ง)(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่10 
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(06) อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า               จ านวน      45,000 บาท 

หมูท่ี ่8 บา้นดอนหายโศก 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหาน 

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่8 เสน้ดอนหายโศก – บา้นกัง้  

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

(กองชา่ง) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 1.1  

แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่7 

     

(07) อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า               จ านวน       43,600 บาท  

หมูท่ี ่8  บา้นดอนหายโศก               

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหาน 

ขยายไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 ดอนหายโศก 

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

(กองชา่ง) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่28 

                           

(08)อดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหานขยายเขตไฟฟ้า                จ านวน       90,000 บาท 

สอ่งสวา่ง หมูท่ี1่0บา้นกัง้                 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอหนองหาน 

ขยายไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นกัง้  

ถอืปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การดังนี ้

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

2) หนังสอืดว่นทีส่ดุ ทีม่ท0808.2/ว3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 

3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427   

ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2561 

(กองชา่ง) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน แบบ ผ.02  ล าดับที ่28 
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แผนงานการเกษตร 

 

งานสง่เสรมิการเกษตร                                                           รวม 158,000 บาท  

      งบบคุลากร                                                                     รวม 138,000 บาท  

         เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                 รวม 138,000 บาท  

        คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง                                          จ านวน  138,000 บาท  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าและเงนิเดอืนปรับปรงุคา่จา้งประจ า 

ตามบัญชเีงนิเดอืน (แนบทา้ยประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับอัตราคา่จา้งและ 

การใหล้กูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บคา่จา้ง 

(ฉบับที ่4) จ านวนอัตรา ตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุัน) 

 โดยค านวณตัง้แตไ่วจ้ านวน 12 เดอืน 

- คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนักงานเกษตร 

   จ านวน 138,000 บาท  

-ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่ว 

กับอัตราคา่จา้งและการใหล้กูจา้งขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ไดรั้บคา่จา้ง (ฉบับที ่5) 

                           

     

งบด าเนนิงาน                                                                           รวม 20,000 บาท  

      คา่ใชส้อย                                                                         รวม 10,000 บาท  

      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม ่

      เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ 

(01) ประเภทคา่ใชจ้า่ยโครงการทอ้งถิน่ไทย รักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดนิ    จ านวน   10,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิงานโครงการดังกลา่ว ในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรน ้าและป่า สรา้งจติส านกึของประชาชนในการรักษา 

สิง่แวดลอ้ม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 

โดยการปลกูตน้ไม ้ ปรับปรงุทีส่าธารณะ แกไ้ขปัญหาภาวะ 

โลกรอ้น เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

เสด็จสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถทรงพระชนพรรษา 

และสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู 

โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการจัดสถานที ่ คา่วสัด ุ  

เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ ์ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสาร 

และสิง่พมิพ ์ คา่หนังสอื  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่สือ่สาร   

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่กระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสาร   

คา่ของสมนาคณุ  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนา 

คณุวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ 

คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   

ตามหนังสือ่สัง่การ  ดังนี ้
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1)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0891.2/ 

ว 1060 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2559  

5) หนังสอืดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 3028  

ลงวนัที ่6 มถินุายน 2561  เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจัดท า 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    

6) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่เสรมินักกฬีา 

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

ส านักปลัด (อยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565) 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 แผนงานการเกษตร  ล าดับที ่ 4 

     

    

คา่วสัด ุ                                                                             รวม  10,000      บาท  

   วสัดกุารเกษตร                                                           จ านวน            10,000      บาท  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วสัดกุารเกษตร ประเภทวสัดคุงทน 

วสัดสุ ิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ ประกอบและอะไหลร่วม 

ถงึรายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรอืปรับปรงุวสัด ุ

รายจา่ยเพือ่จัดหาสิง่ของทีใ่ชก้ารซอ่มแซมบ ารงุรักษา 

ทรัพยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตริายจา่ยทีต่อ้งช าระ 

พรอ้มกับคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกันภัย  

คา่ตดิตัง้ อาทเิชน่ เคยีว สปรงิเกลอร ์(sprinkler) จอบหมนุ 

จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซึง่พรวนดนิ ระหวา่งแถว 

เครือ่งดกัแมลง กะแกรงรอ่นเบนโธส อวน (ส าเร็จรปู)  

กระชงั มดีตัดตน้ไม ้ปุ๋ ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรพูชืและสตัว ์

อาหารสตัว ์พชืและสตัว ์พันธุส์ตัวปี์กและสตัวน์ ้า น ้าเชือ้  

พันธุส์ตัว ์วสัดเุพราะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื   

เชน่ใบมดี  เชอืก ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ หนา้กากป้องกัน 

แกส๊พษิ หัวกะโหลกดดูน ้าฯลฯ ใหถ้อืปฏบิัตติามระเบยีบ 

 กฎหมาย และหนังสือ่สัง่การ ดังนี ้

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน 

การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 

- หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 

 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 เรือ่งรปูแบบและ 

การจ าแนกประเภทรายรับ- รายจา่ยประจ าปี 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

 

 

 


