องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เขต/อําเภอ สบเมย จังหวัดแมฮองสอน
-----------------------------------------------------------------

524 หมูที่ 5 ซอย- ถนนแมสะเรียง-แมสอด แขวง/ตําบล แมคะตวน
เขต/อําเภอ สบเมย จังหวัดแมฮองสอน 58110

พื้นที่
ประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง

162.00 ตารางกิโลเมตร
6,327 คน
3,154 คน
3,173 คน

ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

3
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวนจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,629,704.49 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,839,999.67 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,837,498.00บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 23,452.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563
(1) รายรับจริง จํานวน 34,115,269.78 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
17,799.08
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
34,033.90
บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
232,827.54
บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
0.00
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
1,018,515.15
บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
0.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
16,190,925.65
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
22,011,831.51
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 929,032.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 33,832,727.17 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
12,054,922.00
บาท
งบบุคลากร
จํานวน
8,519,365.00
บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน
9,079,859.13
บาท
งบลงทุน
จํานวน
1,628,890.00
บาท

4
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
2,549,619.04
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 929,032.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,222,290.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
1. รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

17,799.08
15,000.00
27,000.00
34,033.90
34,700.00 218,000.00
232,827.54
200,000.00 300,000.00
0.00
0.00 700,000.00
1,018,515.15
850,000.00
25,000.00
1,303,175.67 1,099,700.00 1,270,000.00
16,190,925.65 14,900,300.00 14,900,000.00
16,190,925.65 14,900,300.00 14,900,000.00
22,011,831.51 22,480,000.00 24,030,000.00
22,011,831.51 22,480,000.00 24,030,000.00
รวม 39,505,932.83 38,480,000.00 40,200,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
2. รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2563
12,054,922.00
8,519,365.00
9,079,859.13
1,628,890.00
2,549,691.04
33,832,727.17

ประมาณการ
ป 2564
13,822,350.00
10,919,282.00
8,798,748.00
1,807,120.00
3,132,500.00
38,480,000.00

ประมาณการ
ป 2565
13,742,500.00
11,550,120.00
9,565,480.00
2,691,400.00
2,650,500.00
40,200,000.00

สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

8

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ดาน

รวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

11,684,520
100,000
7,435,988
944,920
384,960
67,000
50,000
305,000
4,525,752
959,360

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

13,742,500
40,200,000

รวม

งาน

รวม

งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ
งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

5,240,600
2,052,720
3,187,880
3,446,000
232,000
2,209,000
445,000
560,000
223,300
223,300
8,909,900

งานบริหารทั่วไป

13,742,500
13,742,500
13,742,500

งบกลาง

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
218,400
0
218,400
40,000
0
40,000
0
0
0
0
258,400

13,742,500
13,742,500
13,742,500

รวม

1,416,000
0
1,416,000
572,400
78,000
454,400
40,000
0
172,500
172,500
2,160,900

งานบริหารงานคลัง

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
355,320
0
355,320
0
0
0
0
0
0
0
355,320

7,230,320
2,052,720
5,177,600
4,058,400
310,000
2,703,400
485,000
560,000
395,800
395,800
11,684,520

รวม

9

งาน

10,000
0
0
10,000
0
0
10,000

งานจราจร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับกอนวัยเรียน
การศึกษา
และประถมศึกษา
งบ
งบบุคลากร
709,520
1,515,240
เงินเดือน (ฝายประจํา)
709,520
1,515,240
งบดําเนินงาน
717,000
2,090,728
คาตอบแทน
51,000
5,000
คาใชสอย
646,000
794,690
คาวัสดุ
20,000
1,241,038
คาสาธารณูปโภค
0
50,000
งบลงทุน
0
40,000
คาครุภัณฑ
0
40,000
งบเงินอุดหนุน
120,000
2,243,500
เงินอุดหนุน
120,000
2,243,500
รวม
1,546,520
5,889,468

แผนงานการศึกษา

งบ
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
65,000
30,000
35,000
0
25,000
25,000
รวม
90,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

75,000
30,000
35,000
10,000
25,000
25,000
100,000

2,224,760
2,224,760
2,807,728
56,000
1,440,690
1,261,038
50,000
40,000
40,000
2,363,500
2,363,500
7,435,988

รวม

รวม
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งาน

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
งบ
งบบุคลากร
336,360
เงินเดือน (ฝายประจํา)
336,360
งบดําเนินงาน
48,600
คาตอบแทน
38,600
คาใชสอย
10,000
รวม
384,960

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
งบ
งบบุคลากร
229,920
เงินเดือน (ฝายประจํา)
229,920
งบดําเนินงาน
470,000
คาตอบแทน
150,000
คาใชสอย
290,000
คาวัสดุ
30,000
งบลงทุน
85,000
คาครุภัณฑ
85,000
งบเงินอุดหนุน
160,000
เงินอุดหนุน
160,000
รวม
944,920

แผนงานสาธารณสุข

รวม

รวม

336,360
336,360
48,600
38,600
10,000
384,960

229,920
229,920
470,000
150,000
290,000
30,000
85,000
85,000
160,000
160,000
944,920
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งาน
10,000
10,000
57,000
57,000
67,000

งานไฟฟาและประปา

งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งาน
150,000
150,000
0
0
150,000

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน
งบ
งบดําเนินงาน
50,000
คาใชสอย
50,000
รวม
50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและชุมชน

50,000
50,000
50,000

10,000
10,000
57,000
57,000
67,000

110,000
110,000
45,000
45,000
155,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

รวม

รวม

รวม
260,000
260,000
45,000
45,000
305,000
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

แผนงานการเกษตร

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

งาน

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

382,560
382,560
536,800
51,800
20,000
15,000
450,000
919,360

งานสงเสริมการเกษตร

1,146,200
1,146,200
1,208,952
135,000
766,400
307,552
2,170,600
247,600
1,923,000
4,525,752

งานกอสราง

0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000

งานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1,146,200
1,146,200
1,208,952
135,000
766,400
307,552
2,170,600
247,600
1,923,000
4,525,752

รวม

รวม
382,560
382,560
576,800
51,800
60,000
15,000
450,000
959,360
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14
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2556 ฉบับที่ 6 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนและโดยอนุมัติของนายอําเภอสบเมย
ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,200,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,684,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

100,000
7,435,988

แผนงานสาธารณสุข

944,920

แผนงานสังคมสงเคราะห

384,960

แผนงานเคหะและชุมชน

67,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

305,000
4,525,752

แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

959,360

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

13,742,500
40,200,000

รวมหมวดภาษีอากร

6,700.00

คาปรับการผิดสัญญา

40.00

คาธรรมเนียมอื่น ๆ

4,200.00

840.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

694.00

0.00

1,076.70

90,052.55

14,315.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

ภาษีปาย

0.00

4,608.05

ภาษีบํารุงทองที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

71,129.50

ป 2562

รายรับจริง

0.00

0.00

31,929.00

0.00

0.00

700.00

119.00

0.00

1,134.90

17,799.08

13,286.00

4,513.08

ป 2563

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมวดภาษีอากร

วันที่พิมพ : 10/8/2564 14:20:08

0.00

0.00

20.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %

30,000.00

20.00 %

2,000.00 -50.00 %

900.00 -44.44 %

500.00 100.00 %

0.00

0.00 100.00 %

1,300.00

15,000.00

10,000.00 110.00 %

5,000.00

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง

6,000.00

0.00

0.00

36,000.00

1,000.00

500.00

1,000.00

0.00

175,000.00

1,300.00

27,000.00

21,000.00

ป 2565
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รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

คาขายแบบพิมพและคํารอง

เงินที่มีผูอุทิศให

คาจําหนายเศษของ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

931,510.59

929,830.59

480.00

0.00

1,200.00

0.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

0.00

227,221.99

0.00

225,721.99

1,500.00

15,340.70

1,790.00

0.00

รายไดจากประปา

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ

ดอกเบี้ย

คาเชาหรือบริการ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาใบอนุญาตอื่น ๆ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ป 2562

รายรับจริง

1,018,515.15

1,017,461.15

0.00

1,000.00

54.00

0.00

0.00

232,827.54

0.00

232,827.54

0.00

34,033.90

0.00

ป 2563
151.00

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

850,000.00

850,000.00 -97.06 %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 100.00 %

200,000.00

0.00 100.00 %

200,000.00 -55.00 %

0.00

34,700.00

0.00 100.00 %

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2564
0.00 100.00 %

3,000.00

200.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

700,000.00

300,000.00

210,000.00

90,000.00

0.00

218,000.00

ป 2565
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เงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,549,106.16
39,064,349.14

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

20,549,106.16

17,251,117.15

47,877.66

คาภาคหลวงปโตรเลียม

รวมหมวดภาษีจัดสรร

41,749.35

คาภาคหลวงแร

63,598.00

5,426,991.50

ภาษีสรรพสามิต

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00

2,208,323.48

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

9,338,515.71

124,061.45

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

ภาษีรถยนต

หมวดภาษีจัดสรร

ป 2562

รายรับจริง

39,505,932.83

22,011,831.51

22,011,831.51

16,190,925.65

97,482.00

42,219.53

39,252.13

4,762,916.05

239,203.31

2,204,533.50

8,675,918.23

129,400.90

ป 2563

2.69 %

7.84 %

3.33 %

2.61 %

0.00 %

38,480,000.00

22,480,000.00

22,480,000.00

14,900,300.00

76,000.00

6.90 %

31.58 %

42,000.00 -52.38 %

30,000.00

3,936,300.00

0.00

2,729,000.00 -12.06 %

7,985,000.00

102,000.00

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง

40,200,000.00

24,030,000.00

24,030,000.00

14,900,000.00

100,000.00

20,000.00

31,000.00

4,039,000.00

0.00

2,400,000.00

8,200,000.00

110,000.00

ป 2565
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19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
40,200,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

27,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จํานวน

6,000 บาท

ภาษีปาย

จํานวน

21,000 บาท

รวม

218,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จํานวน

1,300 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จํานวน

175,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย

จํานวน

1,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ

จํานวน

500 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

จํานวน

1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา

จํานวน

36,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จํานวน

200 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ

จํานวน

3,000 บาท

รวม

300,000 บาท

ดอกเบี้ย

จํานวน

90,000 บาท

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ

จํานวน

210,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย
รายไดจากประปา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม 14,900,000 บาท

ภาษีรถยนต

จํานวน

110,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

จํานวน

8,200,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ

จํานวน

2,400,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จํานวน

4,039,000 บาท

20
คาภาคหลวงแร

จํานวน

31,000 บาท

คาภาคหลวงปโตรเลียม

จํานวน

20,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จํานวน

100,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 24,030,000 บาท
จํานวน

24,030,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
37,225
1,620
8,161,900
3,332,800
63,000
200,377
0
100,000
158,000
12,054,922
12,054,922
12,054,922
12,054,922

40,416
1,702
7,625,000
3,121,600
54,000
726,565
0
100,000
150,000
11,819,283
11,819,283
11,819,283
11,819,283

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

0
105,000
320,000
14,473,350
14,473,350
14,473,350
14,473,350

41,000
3,000
9,108,800
4,046,800
84,000
764,750

ป 2564

%
%
%
%
%
%
100 %
0 %
-100 %

0
0
1
-8.63
0
-62.25

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

323,400
105,000
0
13,742,500
13,742,500
13,742,500
13,742,500

41,000
3,000
9,200,000
3,697,400
84,000
288,700

ป 2565
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86,400
1,281,600
1,966,320
2,191,463
17,944
84,000
338,280
2,631,687

86,400
1,281,600
1,966,320
2,066,140
14,340
84,000
325,080
2,489,560
4,455,880

รวมงบบุคลากร

4,598,007

42,120

42,120

42,120

42,120

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

514,080

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

514,080

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

11.55 %

0 %

0 %

0 %

0 %

5,116,268

2,742,000 -6.26 %
21,300 -69.01 %
84,500 198.46 %
357,348
0.37 %
3,205,148

1,911,120

1,226,400

86,400

42,120

42,120

514,080

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

5,240,600

2,570,400
6,600
252,200
358,680
3,187,880

2,052,720

1,368,000

86,400

42,120

42,120

514,080

ป 2565
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเขารับการฝกอบรมสัมมนา
คาใชจายในการดําเนินกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยง)
คาใชจายในการฝกอบรม
30,240
126,600
0
184,040

1,714,034.1
46,605

0
3,500
36,100
72,305
0

0
45,000
0
53,700

2,027,541.11
79,105

53,800
0
143,434
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0 %

0 %

0.8 %
-18.18 %

100 %

-70.59 %

1,600 %

50,000
-60 %
0
0 %
900 2,122.22 %

20,000

0

1,750,000
55,000

0
172,800

142,800

10,000

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

20,000
0
20,000

20,000

0

1,764,000
45,000

20,000
232,000

42,000

170,000

ป 2565

23

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการชีวิตใหมใตรมพระบารมี เราสรางไปดวยกัน
โครงการปลูกปา - บวชปาเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิก
0
14,980
อบต.พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
260,190.25
154,007.25
รวมคาใชสอย 2,564,070.36 2,049,831.35
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
119,380
50,000
วัสดุงานบานงานครัว
144,957
155,558.29
วัสดุยานพาหนะและขนสง
74,267
99,760
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
430,830.74
305,282.24
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
0
3,900
วัสดุคอมพิวเตอร
68,793
30,000
วัสดุอื่น
20,850
49,930
รวมคาวัสดุ 859,077.74 694,430.53
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
351,671.41
389,044.27
คาบริการโทรศัพท
7,137.42
6,364.36
คาบริการไปรษณีย
20,297
15,730.4

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
0
0
450
0
4,000
0
3,850

1.12 %
0 %
-27.78 %

445,000
15,000
18,000

217,376
2,503,276

%
%
%
%
%
%
%

-72.4 %

10,000

-7.69
-58.04
0
-28.57
0
-28.57
0

0 %

ป 2564
400,000
0
0
0

32,500
71,500
80,000
350,000
20,000
35,000
10,000
599,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-32.5 %
0 %
0 %
0 %

450,000
15,000
13,000

30,000
30,000
80,000
250,000
20,000
25,000
10,000
445,000

60,000
2,209,000

10,000

ป 2565
270,000
0
0
0
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รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
82,839.4
76,269.6
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
0
0
รวมคาสาธารณูปโภค 461,945.23 487,408.63
รวมงบดําเนินงาน 3,938,793.33 3,415,710.51
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 2 ตัว)
0
4,600
เกาอี้สําหรับผูบริหาร
0
0
เครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart card reader) 2 เครื่อง
0
0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว จํานวน 3 ตัว
0
0
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑมิกซเซอร ขนาด 250 วัตตเชื่อมบูลทูส
0
0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงคไรสาย
0
0
ครุภัณฑงานบานงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
0
0
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยานพรอมเครื่องยนต
0
0
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 1
0
0
(จํานวน 2 เครื่อง)
-100 %
-100 %
100 %
0 %
100 %

8,500
9,000
0
12,000
0

%
%
%
%

0
100
100
-100

0
0
0
8,550

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2564
77,000
0 %
0
100 %
555,000
3,830,076

44,000

9,500
12,000

0
0

0
6,400
1,400
0

ป 2565
77,000
5,000
560,000
3,446,000
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รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

0
0
0
0
4,600
4,600

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
25,000
25,000
รวมเงินอุดหนุน
25,000
25,000
รวมงบเงินอุดหนุน
25,000
25,000
รวมงานบริหารทั่วไป 8,419,673.33 8,043,317.51
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
0
0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
0
0
รวมงบบุคลากร
0
0
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

100 %

100 %

0
0
0

0

-100 %

100 %

25,000
25,000
25,000
9,009,394

0
38,050
38,050

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

5,000

218,400
218,400
218,400

0
0
0
8,909,900

150,000
223,300
223,300

ป 2565
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รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
รวมคาตอบแทน

คาใชจายในการฝกอบรม
โครงการ อบต.พบประชาน

1,186,680
36,660
42,000
1,265,340
1,265,340

0
48,000
0
48,000

0
36,000
0
36,000

0
0
0
0
0

1,119,400
49,195
42,000
1,210,595
1,210,595

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
0
0
0
0

0
58,000

48,000

10,000

1,200,000
18,350
42,000
1,260,350
1,260,350

100 %

0 %

100 %

12.5 %
30.79 %
0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2564
0
100 %
0
100 %
0
0
0

10,000
78,000

48,000

20,000

1,350,000
24,000
42,000
1,416,000
1,416,000

ป 2565
5,000
30,000
40,000
40,000
258,400
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการจัดเก็บภาษีและสํารวจภาษี
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเปนคาลงทะเบียน
คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 2 ตัว)
เกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 3 ตัว)
104,326

0
57,237
0
40,300
0
201,863
30,000
20,000
50,000
299,863

0
6,900

241,585

0
85,132
0
0
78,394
405,111
30,000
32,932
62,932
504,043

0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0
7,200

30,000
30,000
60,000
415,000

0
25,000
30,000
0
0
297,000

242,000

ป 2564

%
%
%
%
%

100 %
-100 %

-33.33 %
-33.33 %

100
20
0
0
0

21.65 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

4,800
0

20,000
20,000
40,000
572,400

100,000
30,000
30,000
0
0
454,400

294,400

ป 2565
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ครุภัณฑตูไมอัดเก็บเอกสารแบบมีลอเลื่อน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 24,000 บีทียู ราคารวม
ติดตั้ง (จํานวน 1 เครื่อง)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 9,000 บีทียู ราคารวม
ติดตั้ง (จํานวน 1 เครื่อง)
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
โตะสํานักงานและเกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 2 ตัว)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 1
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
0
0
4,090
0
0
0
0
10,990
10,990
1,576,193

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,714,638

0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
0

0
0

0
7,500
74,700
74,700
1,750,050

0

0
0

0

0

100 %

100 %
100 %

100 %

0 %
100 %

100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2564
60,000
-100 %
0

355,320
355,320

44,000
15,000
172,500
172,500
2,160,900

44,000

0
8,000

14,200

42,500

ป 2565
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รวมงบบุคลากร
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการปองกันเเละแกไขปญหาหมอกควัน
โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน (หลักสูตรทบทวน)
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
61,500
61,500

15,000
0
0
59,600
0
74,600
136,100

266,700
266,700

0
0
0
0
0
0
266,700

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
0
0
0
10,134,311.33 9,619,510.51

55,000
85,000

10,000

0

0
15,000
30,000

30,000

30,000

0
0
10,759,444

ป 2564

0 %

0 %

0 %
0 %
-66.67 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

35,000
65,000

10,000

0

0
15,000
10,000

30,000

30,000

ป 2565
355,320
355,320
11,684,520
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.สบเมย)
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานจราจร
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุจราจร
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานจราจร
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
0
0
0
136,100

0
0
0
0
136,100

1,231,293

0
0
0
266,700

0
0
0
0
266,700

1,071,480

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0

1,356,500

0
0
0
0
85,000

0
0
85,000

ป 2564

-51.28 %

100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

660,920

10,000
10,000
10,000
10,000
100,000

25,000
25,000
90,000

25,000

ป 2565
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวมคาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาเชาบาน

691,200

4,900

686,400

39,700

0

30,000

0
0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
10,650
14,340
0
0
0
17,500
318,960
331,320
4,740
395
1,405,830
1,594,848
1,405,830
1,594,848

666,000

46,000

0

36,000

0

ป 2564
10,000
31,000
113,000
353,040
10,000
1,873,540
1,873,540

-4.5 %

100 %

0 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-34 %
35.48 %
-100 %
-100 %
-100 %

636,000

51,000

5,000

36,000

10,000

ป 2565
6,600
42,000
0
0
0
709,520
709,520
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1,059,400

48,238.09

รวมคาสาธารณูปโภค

30,000
20,000

รวมงบดําเนินงาน 1,096,422.09 1,034,499.03

25,546.47
17,719.2

28,658.33
19,579.76

20,000
20,000
0
10,000
7,400
57,400

50,000

20,000
20,000
19,143.36
10,000
0
69,143.36

20,000
10,000
0
19,988
0
49,988

20,000
20,000
0
180,000
20,000
906,000

ป 2564

43,265.67

16,900
0
3,600
175,490
0
882,390

24,466
32,200
0
218,740
26,690
993,296

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการฝกอบรม สัมนา เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน
คาใชจายสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
คาอาหารเสริม (นม)
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

-100 %
-100 %

-50
-100
0
0
-100

-75
-75
0
-100
-100

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

717,000

0

0
0

10,000
0
0
10,000
0
20,000

5,000
5,000
0
0
0
646,000
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งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที่ 3
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) หมูที่ 5
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6
0
0
0

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

198,000
198,000
198,000

0
0
0
0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0
0
0

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ป 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0
0
0

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที่ 3
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) หมูที่ 5
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

ป 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

ป 2565
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รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
รวมเงินอุดหนุน
80,000
120,000
รวมงบเงินอุดหนุน
80,000
120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,780,252.09 2,749,347.03
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
0
0
เงินวิทยฐานะ
0
0
คาตอบแทนพนักงานจาง
0
0
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
0
0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
0
0
รวมงบบุคลากร
0
0
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
0
0
รวมคาตอบแทน
0
0
คาใชสอย
100 %

0
0

%
%
%
%

100
100
100
100

0
0
0
0
0
0

ป 2564
120,000
120,000
3,052,940

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

5,000
5,000

1,039,080
126,000
343,560
6,600
1,515,240
1,515,240

ป 2565
120,000
120,000
1,546,520
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
0
คาใชจายในการฝกอบรม
0
คาใชจายสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน)
0
โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กเล็ก
0
โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก
0
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
491,760
รวมคาใชสอย
491,760
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
0
วัสดุงานบานงานครัว
0
คาอาหารเสริม (นม)
1,203,476.42
วัสดุคอมพิวเตอร
0
วัสดุการศึกษา
0
รวมคาวัสดุ 1,203,476.42
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
0
คาบริการโทรศัพท
0
รวมคาสาธารณูปโภค
0
รวมงบดําเนินงาน 1,695,236.42
0
0
0
0
0
404,000
404,000
0
0
1,333,672
0
0
1,333,672
0
0
0
1,737,672

0
0
1,187,945.5
0
0
1,187,945.5
0
0
0
1,748,565.5

ป 2564

0
0
0
4,000
0
556,620
560,620

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

100 %
100 %

100
100
-100
100
100

100
100
100
0
100
29.9

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

30,000
20,000
50,000
2,090,728

5,000
1,221,038
0
10,000
5,000
1,241,038

10,000
10,000
229,900
0
20,000
524,790
794,690
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2,380,000
0
0
27,500
2,407,500
2,407,500
4,145,172
7,198,112

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนสังกัด สพฐ
2,129,540
2,053,140
อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนในสังกัด สพฐ.
0
0
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
0
0
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
32,000
32,000
รวมเงินอุดหนุน
2,161,540
2,085,140
รวมงบเงินอุดหนุน
2,161,540
2,085,140
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,856,776.42 3,833,705.5
รวมแผนงานการศึกษา 6,637,028.51 6,583,052.53
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

0
0
0

0
0
0

ป 2564

0
0
0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องฟอกอากาศ

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

-100
100
100
-100

%
%
%
%

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0
2,226,000
17,500
0
2,243,500
2,243,500
5,889,468
7,435,988

40,000
40,000
40,000

ป 2565
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
(COVID-19)
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑเตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
104,630
104,630
104,630

32,400
32,400
32,400
137,030

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
ป 2564

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0

100 %

0 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0
0
0
0

0
0

0

229,920
229,920
229,920

ป 2565
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โครงการพนหมอกควันปองกันโรคที่นําโดยแมลง
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธานศาตราจารยดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวมภายในตําบลแมคะตวน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาเชาบาน
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
โครงการจัดฝกอบรมทีมควบคุมโรคระดับตําบล
0
0
0

0
0
0
0
0
0

19,950

0
0
0

0
0
0
0
0
0

9,900

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0
0

0

20,000

0

0
0
13,200
5,000
40,000

ป 2564

%
%
%
%
%

-100 %

100 %

100
100
-100
300
0

100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0

20,000

5,000
5,000
0
20,000
40,000

6,000
150,000

144,000

ป 2565
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานผาผา หมูที่ 1
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานไหม หมูที่ 2
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมเกาะหมูที่ 3
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมออกใต หมูที่ 4

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV)

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รวมคาใชสอย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

0
0
0
0

0
0
0

42,972
42,972
52,872

9,900

0
0

0
0
0
0

0
0
0

84,676
84,676
104,626

19,950

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0

0
0
0
0

75,000
75,000
75,000

119,100
119,100
197,300

78,200

ป 2564

100
100
100
100

%
%
%
%

13.33 %

-74.81 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

20,000
20,000
20,000
20,000

85,000
85,000
85,000

30,000
30,000
470,000

290,000

200,000

ป 2565
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0
0
0
0
0
0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมเกาะหมูที่ 3

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมออกใต หมูที่ 4

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานคอนผึ้ง หมูที่ 5

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมออกกลาง หมูที่ 6

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแพะหลวง หมูที่ 7

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานอุมดาเหนือ หมูที่ 8

160,000
160,000
212,872
212,872

0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานไหม หมูที่ 2

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

0

160,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานผาผา หมูที่ 1

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานคอนผึ้ง หมูที่ 5
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแมออกกลาง หมูที่ 6
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานแพะหลวง หมูที่ 7
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานอุมดาเหนือ หมูที่ 8
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
0
0
0
0

160,000
160,000
264,626
401,656

0

0

0

0

0

0

0

0

160,000

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
0
0
0
0

0
0
0
0

160,000
160,000
432,300
432,300

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ป 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
100 %
100 %
100 %
100 %

160,000
160,000
944,920
944,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ป 2565
20,000
20,000
20,000
20,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
ป 2564

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

5,000
5,000
10,000
48,600
384,960
384,960

5,000
38,600

33,600

336,360
336,360
336,360

ป 2565
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
813,182
46,568
42,000
154,560
4,860
1,061,170
1,061,170

146,200
27,400
173,600

683,977

750,130
59,545
42,000
149,040
10,380
1,011,095
1,011,095

96,100
26,800
122,900

558,424

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

625,000

30,000
228,000

198,000

896,400
32,600
42,000
167,314
6,160
1,144,474
1,144,474

ป 2564

%
%
%
%
%

-100 %

-100 %

-100 %

-100
-100
-100
-100
-100

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2565

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

44

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
โครงการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาหมูบาน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอสราง
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 4 ตัว)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
10,000
32,000

0
637,479.84
0 637,479.84
1,265,292 1,909,236.09

0
0

908,000
908,000
2,169,500

20,000
42,750
206,366
20,000
289,116

20,000
90,735
167,000
0
277,735

0
0

40,000
58,500
210,000
30,000
338,500

14,754
2,300
0
108,009.25
809,040.25

0
10,000
10,000
50,000
695,000

ป 2564

41,558
57,050
0
177,625
864,657

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

%
%
%
%

%
%
%
%

-100 %
-100 %

-100 %

-100
-100
-100
-100

0
-100
-100
-100

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2565

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร แบบ 40 ชอง (จํานวน 2 ตู)
ครุภัณฑการเกษตร
ตูคอนโทรลควบคุมปมน้ําโรงสูบน้ํา จํานวน 1 ตู
ปมซัมเมอร ๓ แรง ๒๐ ใบพัด ๒๒๐ โวท
ปมสูบน้ําแบบจุมน้ํา 380 โวลต 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง
ปมสูบน้ําแบบหอยโขง 5.5 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน
เครื่องเปาลม ขนาดจุ 20 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล แบบที่ 2
รวมคาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผาผา หมูที่ 1
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด หมูที่ 7
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด
โครงการกอสรางโรงคัดเเยกขยะ
โครงการกอสรางศาลาปาชาแมเกาะ หยอมบานแมมูด หมูที่ 3
โครงการขยายเขตระบบจําหนายประปาหมูบาน หมู 5
0
0
0
0
0
78,400
78,400

199,000
0
0
109,500
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
149,000
0
149,000
82,000

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
0

0
176,600
0
0
0
0

0
168,770

3,360

19,350
25,500
34,060
36,500

%
%
%
%

0
-100
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%

0 %

-100 %

-100
-100
-100
-100

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป 2564
8,000
-100 %
ป 2565

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
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รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
โครงการขยายเสนทางเขาพื้นที่การเกษตร (หยอมบานแมออกลาน)
0
0
โครงการซอมแซมเมรเผาศพ จํานวน 1 หลัง หมู 3
50,000
0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูที่ 4
0
199,000
โครงการปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแมออกเหนือ หมู
0
0
โครงการปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานอุมดาใต
0
0
โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองชาง
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน หมูที่ 6 บานแมออกกลาง
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน บานแมออกใต หมูที่ 4
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม (สายหวยหินลับ) หมูที่ 5
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม หมูที่ 8
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม หมูที่ 1 บานผาผา
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม หมูที่ 3 บานแมเกาะ
0
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม หมูที่ 4
149,000
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม บานอุมดาใต หมูที่ 8
149,000
0
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม โดยถมดินลูกรังหรือหินผุ
พรอมงานปรับเกลี่ยบานแมออกใหม-บานแมออกเหนือ-บานแม
149,000
0
ออกหลาง หมูที่ 6
โครงการปรับปรุงถนนเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 8
0
199,000
โครงการปรับปรุงถนนดินหมูที่ 6
0
199,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-100 %
0 %
0 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

ป 2564
50,000
0
0
40,000
40,000
100,000
200,000
150,000
200,000
200,000
180,000
174,000
0
0
0
0
0

ป 2565

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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โครงการปรับปรุงบอทิ้งขยะ (เดิม) หมู 5
โครงการปรับปรุงบอทิ้งขยะ(เดิม) หมู 1
โครงการปรับปรุงบอทิ้งขยะ(เดิม) หมู 2
โครงการปรับปรุงฝายทดน้ําหวยเเมปาน หมูที่ 2
โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ พรอมติดตั้งหลังคาคลุมเมรุเผาศพ
หมู 2
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 7
โครงการสรางฝารางระบายน้ํา คสล. (รางระบายน้ําเดิม) หมู 5
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน สาขาแมสะเรียง
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 5
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร (บริเวณหวยทบศอก)
โครงการอุดหนุนคารังวัดพื้นที่สาธารณะ
0
199,000
199,000
0
0
1,502,500
1,580,900

0
79,551.04
0
0

199,500
0
0
116,500
199,000
1,812,000
1,812,000

0
0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
140,000
0
140,000
0
140,000
0
0
199,000

0
0
0

0

0
0
0
0

0
200,000
50,000

16,650

0
1,510,600
1,679,370

ป 2564

0 %
-100 %
-100 %

-100 %

0 %

0 %
0 %
0 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
0 %
0 %
0 %
0 %
ป 2565

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
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งานไฟฟาและประปา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
โครงการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาหมูบาน
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบาน หมู 8
โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยเทพื้น คสล. หมู 4
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม โดยเทพื้น คสล. หมู 7
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเทพื้น คสล. หมู 6
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
139,750
139,750
139,750

199,000
199,800
152,000
199,500
750,300
750,300

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0
79,551.04
0
79,551.04
4,088,387 4,630,857.13

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

ป 2564
266,650
266,650
5,259,994

0
0
0
0

%
%
%
%

0 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
10,000

10,000
10,000

ป 2565
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0

0
0
890,050

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟาและประปา

10,000
10,000

รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสวนสาธารณะ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0

10,000

4,988,437 4,630,857.13

0

0

0

10,000

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการดูแลรักษาตนไมในสวนสาธารณะและที่ปลูกตาม
โครงการตาง ๆ
รวมคาใชสอย

0

0

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร(สายปาชาเกา)
บานผาผา หมูที่ 1
รวมเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

5,259,994

ป 2564

0 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

67,000

0

0

0

0

67,000

57,000

57,000

57,000

ป 2565
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการ อบต. พบประชาชน
โครงการ อบต.พบประชาชน
โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการรณรงคตอตานการทุจริต
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสงเสริมอาชีพ
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูพิการ
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเยาวชน
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี
รวมคาใชสอย
46,355
0
0
0
0
0
0
9,920
0
0
0
0
56,275
0
35,425
0
0
0
10,000
0
0
0
0
0
0
45,425

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0
30,000
0
10,000
5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
5,000
5,000
70,000

ป 2564

0
-100
100
-100
-100
0
-100
0
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0
0
10,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000

ป 2565
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56,275
56,275

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

คาวัสดุ
วัสดุกีฬา

0
0
223,995
223,995

รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

223,995

149,875

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
รวมคาใชสอย

74,120

โครงการจัดการเเขงขันกีฬาเเละสงนักกีฬาเขารวมการเเขงขันกีฬา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

56,275

รวมงบดําเนินงาน

170,000

0
0
170,000

170,000

150,000

20,000

45,425

45,425

45,425

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

70,000

40,000
40,000
70,000

30,000

0

30,000

70,000

70,000

70,000

ป 2564

-100 %

100 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

150,000

0
0
150,000

150,000

120,000

30,000

50,000

50,000

50,000

ป 2565
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการของดีอําเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผา
ชาวสบเมย
โครงการจัดงานวันรําลึกครูบาผาผา
โครงการฝกอบรมผูสูงวัย ใสใจสุขภาพและ สะรี๋ปใหมเมือง
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แมสามแลบ)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
0
59,800
0
0
39,450
99,250
99,250

0

0
0
119,155
27,800
46,700
193,655
193,655

0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0

0

0
0
0
10,000
10,000
10,000

ป 2564

%
%
%
%

100 %

100
0
0
-100

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

20,000

40,000
0
0
0
110,000
110,000

70,000

ป 2565
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โครงการของดีอําเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผา
ชาวสบเมย
โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.กองกอย)
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แมสวด)
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แมสามแลบ)
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวอําเภอสบเมย
โครงการสงเสริมประเพณีลอยกะทง
โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอสบเมย
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ(วันสงกรานต)
โครงการสรงน้ําพระธาตุคอนผึ้ง หมูที่ 5 บานคอนผึ้ง
โครงการสรงน้ําพระธาตุดอยกู หมูที่ 3 บานแมเกาะ
โครงการสรงน้ําพระธาตุบานผาผา หมูที่ 1 บานผาผา
โครงการสรงน้ําพระธาตุบานไหม หมูที่ 2 บานไหม
โครงการแหเทียนเขาพรรษา
70,000
5,000
0
0
0
0
0
0
5,000
0
0
0
0
0
0

70,000
6,000
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
0
0
5,000

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
0

0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
0

0
0
0

20,000

20,000

20,000

6,800

ป 2564

0
0
-100
-100
-100
-100
0

%
%
%
%
%
%
%

100 %
100 %
100 %

-100 %

-100 %

-100 %

47.06 %

0 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
0

0
0
0
0
0
0
0

5,000
5,000
5,000

0

0

0

10,000

ป 2565
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รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
รวมคาตอบแทน
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
91,000
80,000
91,000
80,000
284,655
179,250
508,650
349,250

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

ป 2564
86,800
86,800
96,800
166,800

%
%
%
%
%

100 %

100 %

100
100
100
100
100

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

35,000
135,000

100,000

900,000
14,200
42,000
180,000
10,000
1,146,200
1,146,200

ป 2565
45,000
45,000
155,000
305,000
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
ป 2564

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

%
%
%
%
%

100 %

100
100
100
100
100

100 %
100 %
100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

14,200

20,000
40,000
155,552
72,000
20,000
307,552
1,208,952

20,000
20,000
50,000
766,400

676,400

ป 2565
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ครุภัณฑการเกษตร
ปมสูบน้ําแบบจุมน้ํา 380 โวลต 3 เฟส จํานวน 3 เครื่อง
ปมสูบน้ําแบบหอยโขง 5.5 แรงมา 380 โวลต 3 เฟส 2 เครื่อง
รวมคาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแมออกเหนือ
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานอุมดาใต
โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองคลัง
โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองชาง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการขยายถนนและกอสรางรางระบายน้ําแบบตัวยูพรอมฝา
ปด บานผาผา หมูที่ 1
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานไหม
หมูที่ 2
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม (ทางเขาหมูบาน) บานแม
ออกใต หมูที่ 4
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (สายหวยลึก) บานคอนผึ้ง หมูที่ 5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
ป 2564

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %

100 %

100 %

100 %
100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

200,000

200,000

200,000

143,000

200,000
100,000

40,000

40,000

162,900
70,500
247,600

ป 2565
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โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (ถนนสายหลัก) บานแมออกกลาง
หมูที่ 6
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด
และกอคอนกรีตบล็อกเสริมรางระบายน้ําเดิมภายในหมูบาน
บานแพะหลวง หมูที่ 7
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานแพะหลวง หมูที่ 7
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา บานแมเกาะ หมูที่ 3
โครงการติดตั้งไฟสองสวางถนนภายในหมูบาน บานอุมดาเหนือ
หมูที่ 8
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกอสราง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
ป 2564

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

382,560
382,560
382,560

1,923,000
2,170,600
4,525,752
4,525,752

200,000

200,000

75,000

125,000

200,000

ป 2565
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

รวมคาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาเชาบาน

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน

0
0
0
0
11,954
11,954
0
0
11,954

9,645
9,645
470,534.26
470,534.26
500,009.26

0

0

0

0
0
19,830
19,830

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0

0

0

0
0
35,000

15,000
15,000

0
0
20,000
20,000

ป 2564

100 %

0 %

100 %
100 %
-50 %

100 %

100 %

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

450,000
450,000
536,800

15,000
15,000

5,000
5,000
10,000
20,000

51,800

5,000

46,800

ป 2565
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑลวดสลิงขนาด 3/4 จํานวน 100 เมตร
34,000
0
เครื่องเจาะดินพรอมเครื่องยนต ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6,000
0
เครื่องปมน้ําบาดาล 2 นว 3 สายขนาด 7 แรง 26 ใบพัด จํานวน
62,500
0
รวมคาครุภัณฑ
102,500
0
รวมงบลงทุน
102,500
0
รวมงานสงเสริมการเกษตร 602,509.26
11,954
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
โครงการปลูกปา-บวชปาเฉลิมพระเกียรติ
0
0
โครงการฝายมีชีวิตเพื่อแกไขปญหาภัยแลง
46,250
0
รวมคาใชสอย
46,250
0
รวมงบดําเนินงาน
46,250
0
รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
46,250
0
รวมแผนงานการเกษตร 648,759.26
11,954
รวมทุกแผนงาน 35,272,316.10 33,832,727.17

รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0 %
0 %
0 %

100 %
0 %

0
0
0
0
0
35,000

0
0
0
0
0
35,000
38,480,000

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

40,000
0
40,000
40,000
40,000
959,360
40,200,000

0
0
0
0
0
919,360

ป 2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 40,200,000 บาท แยกเปน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 13,742,500 บาท
งบกลาง
รวม 13,742,500 บาท
งบกลาง
รวม 13,742,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
41,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตองจายเพื่ออุดหนุน
เงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และผูดูเเลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
- เปนไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
3,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน โดยสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายป
ในอัตรา รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 9,200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 3,697,400 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักงานปลัด)

64
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ตามรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหาร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักงานปลัด)
สํารองจาย
จํานวน
เพื่อสํารองจาย เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวน
รวมเทานั้น และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
เพื่อเปนคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิ ดสาธารณภั ยหรื อกรณี ฉุ กเฉิ นเพื่ อบรรเทาป ญหาความเดื อดร อนของ
ประชาชนเปนสวนรวม - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

84,000 บาท

288,700 บาท
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3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาทีข่ อองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงในกรณีที่
มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรค
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 กําหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและการใช
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จายงบประมาณในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดตอโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสา
ธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่
มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม
(สํานักงานปลัด)
รายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อเปนหลักประกันในการจายสิทธิประโยชน
ขาราชการสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการและมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ทุกหมวด ทุกประเภท โดย
ไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหารสวนตําบลใหจายในอัตรารอยละ
2 การคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ถามีเศษของบาทใหปดทิ้ง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่
มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

323,400 บาท
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สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักงานปลัด)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมคะตวน
เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
เพื่อสนั บ สนุ น ให อ งค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น ดํ า เนิ น งานและบริ ห าร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
เพื่อสนั บ สนุ น ให อ งค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น ดํ า เนิ น งานและบริ ห าร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
เพื่อสนั บ สนุ น ให อ งค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น ดํ า เนิ น งานและบริ ห าร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563
(สํานักงานปลัด)

105,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกฯและรองนายกฯ
1. เงินเดือนนายกฯเดือนละ 20,400 บาท
2. เงินเดือนรองนายกฯจํานวน 2 คน คนละ 11,220 บาท
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯเดือนละ 1,750 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกฯ 2 คน คนละ 880 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น

รวม
11,684,520 บาท
รวม
8,909,900 บาท
รวม
5,240,600 บาท
รวม
2,052,720 บาท
จํานวน
514,080 บาท

จํานวน

42,120 บาท
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ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนั งสื อกรมส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่น ด ว นที่สุ ด มท 0809.7/
ว 2084 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 เรื่ อ ง ประกาศระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯเดือนละ 1,750 บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกฯ 2 คน คนละ 880 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ล งวั นที่ 30 กั น ยายน 2554 เรื่ อ งประกาศระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)

42,120 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
จํานวน
86,400 บาท
นายกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของเลขานุการนายกฯ เดือนละ 7,200 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่น ด ว นที่สุ ด ที่ มท 0809.7/
ว 2084 ล ง วั น ที่ 30 กั น ย า ย น 2554 เ รื่ อ ง ป ร ะ ก า ศ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 1,368,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. คาตอบแทนตําแหนงประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท
2. คาตอบแทนตําแหนงรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท
3. คาตอบแทนตําแหนงเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท
4. คาตอบแทนตําแหนงสมาชิกสภาฯ จํานวน 13 คน
เดือนละ 7,200 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบล รองนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลประธานสภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริ หารสว นตํ าบล ประธานสภา
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องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่น ด ว นที่สุ ด ที่ มท 0809.7/
ว 2084 ล ง วั น ที่ 30 กั น ย า ย น 2554 เ รื่ อ ง ป ร ะ ก า ศ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น เดื อ นและค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
3,187,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,570,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดื อนพนั กงานสว นทองถิ่นประจําปและเงิน ปรั บ ปรุ ง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
3. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
4. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
5. ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
6. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลั กเกณฑการเลื่ อนขั้น เงินเดื อนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
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6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
คาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวและเงินคุณวุฒิใหกับพนักงานสวน
ตําบล ในสํานักงานปลัด
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวน ทองถิ่น ระดับ 8
ขึ้นไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง)

6,600 บาท
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4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักงานปลัด)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 14,000 บาท
เงินประจําตําแหนง 7,000 บาท คาตอบแทนรายเดือน 7,000 บาท
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 3,500 บาท
3. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง คนงานสูบน้ํา

252,200 บาท

358,680 บาท
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2. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809/ ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักงานปลัด)
งบดําเนินงาน
รวม
3,446,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
232,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จํานวน 170,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเ ศษอันมีลั กษณะ
เป น เงิ น รางวั ล ประจํ า ป สํ า หรั บ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ลู ก จ า ง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
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4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ใ นการเลื อ กตั้ ง จํ า นวน
150,000 บาท
- โดยจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้

42,000 บาท

20,000 บาท
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1) พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22
กั น ยายน 2560 เรื่ อ ง แนวทางการเบิ ก จ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหวางปการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12
มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(สํานักงานปลัด)
คาใชสอย
รวม
2,209,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ
จํานวน 1,764,000 บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพตางๆ คาเขาปกหนังสือ
คาลางอัดรูป ขยายรูปภาพ ทํากรอบคาถายเอกสาร คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)
2. คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรั บเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระ
บรมวงศานุวงศ
3. ค า พานพุมดอกไม พานประดั บพุมดอกไม พานพุมเงิน พุ ม ทอง
กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา
สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ
4. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจาย
ได ตองเปนการประชุมที่เกี่ยวของกับการภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณา
หาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
4.1 การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.3 การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
4.4 การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน หรือ
เรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
4.5 การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.6 การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

45,000 บาท
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5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
6. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใชจายใน
การประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อ
มารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
7. คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบั ญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎี ก า ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการดําเนินกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จํานวน
เพือ่ เปนคาดําเนินการและกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวนเปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(สํานักงานปลัด)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของคณะผูบริหาร
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พนั ก งานส ว นตํ า บล และ
พนั ก งานจ า ง หรื อ บุ ค คล คณะบุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ ใ ห
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติ ด ต อ ราชการ รวมถึ ง การฝ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาองค ค วามรู
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เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น โดยมีวั ต ถุป ระสงคเ พื่อให การดํ าเนิ น การเลื อกตั้ งให
บรรลุสําเร็จตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของตนเองในการ
เลือกตั้งทองถิ่น อันเปนสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ใหประชาชนในทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และ
มี บั ต รเสี ย น อ ยที่ สุ ด และให ป ระชาชนได มี ส ว นร ว มในการปกครอง
ทองถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และเปนไปอยางสมานฉันท โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจ
ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ใหรวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง คาใชจาย
ในการจั ดประชุ มอบรมบุ คลากรการเลื อกตั้ ง รวมทั้ งผู สมั ครและบุ คคลที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่ง
ของ กกต. คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง
คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โตะเกาอี้ สําหรับจัด
หนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง คาจางสถานที่และจางเหมาทําความสะอาดที่
เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใชสําหรับจัดทําปายประกาศผลการเลือกตั้ง
คาวัสดุตางๆ ที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และ
หนวยเลือกตั้ง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่องดื่มที่ไม
มีแอลกอฮอล คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและที่เลือกตั้ง คาจาง
เหมาบริการที่จําเปนสําหรับการจัดการเลือกตั้ ง คาวัสดุวิทยาศาสตรหรื อ
การแพทย เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ
ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่
20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การ
ใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561
11) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต(นภ)
002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
14) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด
ที่ ลต 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(สํานักงานปลัด)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาซอมแซมทรั พย สิ น ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น ที่เ กิด จากการ
เสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ
หมายเหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณี เ ป น การจ า งเหมาซึ่ ง มี ค า สิ่ ง ของและค า แรงงาน ให เ บิ ก จ า ยใน
ลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองใหปฏิบัติ ดังนี้
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60,000 บาท
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(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเปนคาจางเหมา
บริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) ค า จ า งแรงงานบุ ค คลที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จ า งเป น การ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาวัสดุ
จํานวน
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด เหล็ก กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร
หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปาตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

445,000 บาท
30,000 บาท
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ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
ดอกไม ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออกเปน 2
ประเภท ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา
จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา

30,000 บาท
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เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง
กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ
น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
เพื่อจ ายเป น ค าวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง รายจ ายเพื่อ ให ได ม าซึ่ ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออกเปน 3
ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
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ไมคุมคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บ การซอมแซมบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ให คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
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- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออกเปน 1
ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อัน สั้ น ไมคงสภาพเดิ ม ดั งนี้ แกส หุ งต ม น้ํ ามัน เชื้ อเพลิ ง น้ํ ามัน ดี เซล
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ
น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณาออกเปน
2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดั งนี้ ขาตั้ งกล อ ง ขาตั้ งเขีย นภาพ กล องและระวิ งใส ฟ ล ม
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ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ปายไฟแจง
เตือนแบบลอลาก ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อั น สั้ น ไม ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี้ พู กั น สี กระดาษเขี ย นโปสเตอร ฟ ล ม
เมมโมรี่ ก าร ด ฟ ล ม สไลด แถบบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ภาพ (ภาพยนตร ,
วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจ ายเป น คาวั ส ดุ คอมพิว เตอร รายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งสิ่ งของที่ มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข อ มู ล ( ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บ การซอมแซมบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ให คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน
กรองแสง แผงแป น อั ก ขระหรื อ แป น พิ ม พ (Key board) เมนบอร ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer
Switching Box) เ ค รื่ อ ง ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ ( Hub) แ ผ น ว ง จ ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป น ต น เครื่ อ งอ า นและบั น ทึ ก ข อ มู ล แบบต า งๆ เช น
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุอื่น
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัว
วาลวเปด – ปดแกส ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาสาธารณูปโภค
รวม
คาไฟฟา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน และในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่
ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

10,000 บาท

560,000 บาท
450,000 บาท
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาบริการไปรษณียตอบรับ คาดวง
ตราไปรษณียอ ากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้

15,000 บาท

13,000 บาท
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1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
และคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
เทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทีย ม รวมถึงอินเทอร เ น็ ต
การ ด และค า สื่ อ สารอื่ น ๆ เช น ค า เคเบิ้ ล ที วี ค า เช า ช อ งสั ญ ญาณ
ดาวเที ย ม และให ห มายความรวมถึ ง ค า ใช จ า ยเพื่ อ ให ไ ด ใ ช บ ริ ก าร
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณ
จีพีเอส (1 ครั้งตอป)
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ (ระบบ
CLOUD, HOSTING) เพื่อใช ป ระชาสั ม พัน ธ ข อ มูล ข าวสารต างๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน และการสรางการรับรูสูชุมชนใน
ระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร เผยแพรขอมูลขาวสาร

77,000 บาท

5,000 บาท
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ผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสูประชาชนโดยตรงและติดตามการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อใหขอมูลเปนไปอยางถูกตองและครบถวน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอีส้ ําหรับผูบริหาร
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,200 บาท
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

223,300 บาท
223,300 บาท
6,400 บาท
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5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
เครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart card reader) (จํานวน 2 ตัว)
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart card reader) เพื่อ
ใชในงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา 700 บาท/เครื่อง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

1,400 บาท
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งและขอออน
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด

จํานวน

9,500 บาท

(ซึ่งเปนราคาและคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยานพรอมเครื่องยนต
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเดินตามพรอมเครื่องยนต เปนเครื่องตัด
หญาแบบเข็น เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา ขนาด
เสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญาไดไมนอยกวา 20
นิ้ว ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต ไมนอยกวา 1.50 ลิตร เพื่อใชงานใน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
(ซึ่งเปนราคาและคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

12,000 บาท
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3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จํานวน 2 เครื่อง)
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) (จํานวน 2 เครื่อง)
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา 22,000 บาท/เครื่อง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ◌ําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี นวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2 ) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตังอยูภ่ ายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ ามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

44,000 บาท
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250
GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่ มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต รถยนตบรรทุกขยะ รถยนตบรรทุกน้ํา
เครื่องจักรกล เปนตน
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้

150,000 บาท
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
งานวางแผนและสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดื อนพนั กงานสว นทองถิ่นประจําปและเงิน ปรั บ ปรุ ง
เงินเดือนพนั กงานสว นทองถิ่นประจําป จํานวน 12 เดือน โดยจาย
ใหกับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่
11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

รวม
รวม
รวม
จํานวน

258,400
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218,400
218,400
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6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

40,000 บาท
40,000 บาท
5,000 บาท
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เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของคณะผูบริหาร
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พนั ก งานส ว นตํ า บล และ
พนั ก งานจ า ง หรื อ บุ ค คล คณะบุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ ใ ห
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติ ด ต อ ราชการ รวมถึ ง การฝ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาองค ค วามรู
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
โครงการ อบต.พบประชาชน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน
การออกหนวยบริการในดานตางๆ รวมกับหนวยงานอื่นๆ และการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน
และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการเพื่อนําขอมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ เชน คาจัดสถานที่ คาจางเหมาตางๆ คาปาย
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
11) พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562

5,000 บาท

30,000 บาท
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
2. ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญชี
3. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
4. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
5. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
6. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลั กเกณฑการเลื่ อนขั้น เงินเดื อนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,160,900
1,416,000
1,416,000
1,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8) หนั ง สื อจากสํ านั ก งาน ก. จ. ,ก. ท. แล ะ ก. อบต. ด ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดื อนและ
วิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น (ฉบั บ ที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต รา
ค า จ า งและการให ลู ก จ า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ
คาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
เงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว เงินคุณวุฒิ และเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ตําแหนงดานพัสดุ) ใหกับพนักงานสวนตําบลใน
กองคลัง
1. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
2. ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
3. ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนองถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง)

24,000 บาท
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4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม
2562
(กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ
3,500 บาท
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่
แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

42,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลของพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสื่อ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิ กคาตอบแทนบุ คคลหรื อ
คณะกรรมการ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิ ก
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองคลัง)
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

รวม
รวม

572,400 บาท
78,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี ่ย วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี ่ย วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองคลัง)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ คาหนังสือ วารสาร และ
สิ่งตีพิมพตางๆ คาเขาปกหนังสือ คาลางอัดรูป ขยายรูปภาพ ทํากรอบ
คาถายเอกสาร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ และคาจางเหมา
บริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10,000 บาท

454,400 บาท
294,400 บาท
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
จํานวน
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และคาใชจายอืน่ ๆ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(กองคลัง)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง รวมทั้งการเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงิน
การคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(E-Laas)
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

100,000 บาท

30,000 บาท
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง รวมทั้งการเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได การจัดทํา
แผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (E-Laas) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด เหล็ก กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)

30,000 บาท

40,000 บาท
20,000 บาท
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ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร
หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปาตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจ ายเป น คาวั ส ดุ คอมพิว เตอร รายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งสิ่ งของที่ มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ

20,000 บาท
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4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข อ มู ล ( ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บ การซอมแซมบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ให คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน
กรองแสง แผงแป น อั ก ขระหรื อ แป น พิ ม พ (Key board) เมนบอร ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer
Switching Box) เ ค รื่ อ ง ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ ( Hub) แ ผ น ว ง จ ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป น ต น เครื่ อ งอ า นและบั น ทึ ก ข อ มู ล แบบต า งๆ เช น
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 2 ตัว)
เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2,400 บาท เพื่อใชใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
(ซึ่งเปนราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
คุณสมบัติ
- ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู ไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร 5
- เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

รวม
รวม

172,500 บาท
172,500 บาท

จํานวน

4,800 บาท

จํานวน

42,500 บาท
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- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
11) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 9000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
คุณสมบัติ
- ขนาดไมต่ํากวา 9,000 บีทียู ไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร 5
- เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ

14,200 บาท
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พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
โตะสํานักงานและเกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 2 ตัว)
จํานวน
เพื่อจัดซื้อโตะสํานักงานและเกาอี้ระดับ 3-6 ทํางาน (จํานวน 2 ตัว)
ตัวละ 4,000 บาท เพื่อใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน (ซึ่งเปนราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีหรือขนาด เกินกวา
ซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีเปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซีที่กําหนดไว
(2) รําคําที่กําหนดไมรวมอุปกรณและค่ําจดทะเบียน

8,000 บาท

44,000 บาท
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(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนตใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ซึ่งเปนราคาและคุณลักษณะพื้นฐานที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ)

เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จํานวน 2 เครื่อง)
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) (จํานวน 2 เครื่อง)
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา 22,000 บาท/เครื่อง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ◌ําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้

44,000 บาท
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1) เปนแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี นวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2 ) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตังอยูภ่ ายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ ามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250
GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่ มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคาเรื่องละ 7,500 บาท)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ
600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

15,000 บาท
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดื อนพนั กงานสว นทองถิ่นประจําปและเงิน ปรั บ ปรุ ง
เงินเดือนพนั กงานสว นทองถิ่นประจําป จํานวน 12 เดือน โดยจาย
ใหกับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎี ก า ประกาศ และหนั ง สื อ ดั ง นี้ 1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่
11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

รวม
รวม
รวม
จํานวน

355,320
355,320
355,320
355,320

บาท
บาท
บาท
บาท
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6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ไดแก
(1) อาสาสมัครขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่ไดรับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น
(2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่ไป
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วา
ดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

100,000
90,000
65,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท
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และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักงานปลัด)
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน เชน การฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอุปกรณที่เกี่ยวของและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน การฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาอุปกรณที่เกี่ยวของและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)

35,000 บาท
15,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน (หลักสูตรทบทวน)
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น โครงการฝ ก อบรมทบทวนชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เพื่ อพั ฒ นาระบบการป องกั น การเตรี ย มความพร อม และการสร า ง
ภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับชุมชนใน
การเฝ าระวั งและรั บมื อกับสาธารณภั ย ผู เขารั บการฝ กอบรมสามารถ
ชวยเหลือการปฏิบั ติ งานของเจ าพนักงานในการป องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ภายใตกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่
โดยมี ผู อํ านวยการท องถิ่ น เป น ผู ควบคุ มและสั่ ง การโดยมี ค า ใช จ า ย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ

10,000 บาท

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต.สบเมย)
เพื่อจายเปนคาใชจาย เจาหนาที่ประจําศูนย คาซอมครุภัณฑ
วัสดุสํานักงาน ใหกับองคการบริหารสวนตําบลสบเมย
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนของ องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2560
6) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
7) ประกาศสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดแมฮองสอน เรื่อง สถานที่กลางเพื่อเปนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด)
งานจราจร
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาวัสดุ
วัสดุจราจร
จํานวน
- เพื่อจ ายเป น คาวั ส ดุ วั ส ดุ จ ราจร รายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งสิ่ งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิ นให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- เพื่ อ เป น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ จ ราจรในการดํ า เนิ น การป อ งกั น และลด
อุบัติเหตุบนทองถิ่น รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
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- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดั งนี้ สั ญญาณไฟกระพริ บ สั ญญาญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ปายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรี ต ) ป ายไฟหยุ ด ตรวจ แผ น ป ายจาจร กระจกโคงมน ไฟแวบ
กระบองไฟ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อัน สั้ น ไมคงสภาพเดิ ม ดั งนี้ ยางชะรอความเร็ ว รถหรื อยานพาหนะ
สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวั น ที่ 28
มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝายประจํา )
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจํ าปและเงินปรั บ ปรุ ง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดย
จายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
(3) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.

รวม
7,435,988 บาท
รวม
1,546,520 บาท
รวม
709,520 บาท
รวม
709,520 บาท
จํานวน 660,920 บาท
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,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
คาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวและเงินคุณวุฒิใหกับพนักงานสวน
ตําบล ในกองการศึกษา
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนอง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนง)
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน

6,660 บาท
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ทองถิน่ ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่
แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อืน่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงิน ประโยชนต อบแทนอื่นเปน กรณี พิเศษแก พนัก งาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

จํานวน

รวม
รวม
จํานวน

42,000 บาท

717,000 บาท
51,000 บาท
10,000 บาท
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเ ศษอันมีลั กษณะ
เป น เงิ น รางวั ล ประจํ า ป สํ า หรั บ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ลู ก จ า ง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(กองการศึกษา)
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

36,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงิน สวัส ดิการเกี่ย วกับ การศึกษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22
กั น ยายน 2560 เรื่ อ ง แนวทางการเบิ ก จ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหวางปการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12
มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองการศึกษา)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพตางๆ คาเขาปกหนังสือ
คาลางอัดรูป ขยายรูปภาพ ทํากรอบ คาถายเอกสาร คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

5,000 บาท

646,000 บาท
636,000 บาท
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ พนักงานสวน
ตํ าบลและพนั กงานจ าง หรื อบุ คคล คณะบุ คคลที่ได รั บ อนุ ญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี

5,000 บาท

5,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท
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คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทนได แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวคุมคา ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็กเครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร
หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือเเขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปาตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ
ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก (Diskette,
Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital Video DISC,
Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน Ram
คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)
พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Card) Ethernert Card,Lan Card,Antivirus Card,Soumd Card

10,000 บาท
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เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆเชน แบบดิสเก็ต
(Diskette) แบบฮารดดิสก(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD Rom)
แบบออฟติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
หมูที่ 3
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานแมออก
หมูที่ 4
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) หมูที่ 5
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานอุมดาใต
หมูที่ 8
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบานผาผา หมูที่ 1
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมูที่ 3
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) หมูที่ 5
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานแมออกเหนือ หมูที่ 6
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน
โรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมูที่ 8
จํานวน
เพื่อจายเปนคาปายการอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝายประจํา )
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจํ าปและเงินปรั บ ปรุ ง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดย
จายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง ครู คศ.2 จํานวน 3 คน
เปนไปตามพระราชบั ญญัติ พระราชกฤษฎี กา ประกาศ และหนั งสื อ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่
11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,889,468
1,515,240
1,515,240
1,039,080

บาท
บาท
บาท
บาท
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9) ประกาศคะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นพนั ง กานครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2562 เรื่ อง ซั กซอมแนวทางการจั ด ทํางบประมาณรายจ า ย
ประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
สั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

126,000 บาท

343,560 บาท

147
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
4) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวั นที่ 30
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
6,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชน คาครองชีพชั่วคราว
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809/ ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวั นที่ 30
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
รวม
2,090,728 บาท
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
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1) พระราชกฤษฎีกาเงิน สวัส ดิการเกี่ย วกับ การศึกษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22
กั น ยายน 2560 เรื่ อ ง แนวทางการเบิ ก จ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหวางปการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12
มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองการศึกษา)
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)

794,690 บาท
10,000 บาท
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คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ พนักงานสวน
ตํ าบลและพนั กงานจ าง หรื อบุ คคล คณะบุ คคลที่ได รั บ อนุ ญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
คาใชจายสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน,คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการ
เรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จํานวน 4 แหง (สําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็ก
นักเรียน 102 คน เปนคาจัดการเรียนการสอนอัตราละ 1,700 บาท/
คน และคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนคาเครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยรายได แ ละการจ า ยเงิ น ของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

10,000 บาท

229,900 บาท
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รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
แมคะตวน (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 4 ศูนย จํานวน 102 คน อัตรา
มื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
1. คาอาหารกลางวัน ศพด.บานผาผา จํานวน 29 คน
ตั้งไว 149,205 บาท
2. คาอาหารกลางวัน ศพด.บานคอนผึ้ง จํานวน 39 คน
ตั้งไว 200,655 บาท
3. คาอาหารกลางวัน ศพด.บานแมออกเหนือ จํานวน 18 คน
ตั้งไว 68,000 บาท
4. คาอาหารกลางวัน ศพด.บานอุมดาใต จํานวน 16 คน
ตั้งไว 82,320 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

524,790 บาท
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5) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยรายได แ ละการจ า ยเงิ น ของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 บาท

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(กองการศึกษา)
คาวัสดุ
รวม
1,241,038 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทนได แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวคุมคา ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็กเครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร
หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือเเขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปาตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ
ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 1,221,038 บาท
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิ นให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่ งของที่จั ด เป น วั ส ดุ งานบ านงานครั ว แบ งการพิจ ารณาออกเป น 2
ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด
แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน
เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปง
ขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน
กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิ ม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอาหารเสริมนม ดังนี้
(1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน โดยจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)
จํานวน 4 แหง เปนเงิน 195,452 บาท
1.1 ศพด.บานผาผา จํานวน 29 คน
1.2 ศพด.บานคอนผึ้ง จํานวน 39 คน
1.3 ศพด.บานแมออกเหนือ จํานวน 18 คน
1.4 ศพด.บานอุมดาใต จํานวน 16 คน
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(จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน)
(2) อาหารเสริ ม นมสํ า หรั บ โรงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ. โดยจ า ยเป น
คาใช จ ายในการซื้ อ อาหารเสริ ม (นม) ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 7 แหง (จํานวน
260 วัน) เปนเงิน 1,015,586 บาท
2.1 โรงเรียนชุมชนบานผาผา จํานวน 138 คน
2.2 โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา จํานวน 47 คน
2.3 โรงเรียนบานแมออก จํานวน 30 คน
2.4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) จํานวน 122 คน
2.5 โรงเรียนบานแมออกเหนือ จํานวน 83 คน
2.6 โรงเรียนบานอุมดาเหนือ จํานวน 44 คน
2.7 โรงเรียนบานอุมดาใต จํานวน 66 คน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยรายได และการจ ายเงิน ของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล)
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
Drive) เทปบั น ทึ ก ข อ มู ล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บการซอมแซมบํ ารุงรั กษาทรัพย สิน ใหคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจ ายดั งต อไปนี้ หน ว ยประมวลผล ฮาร ด ดิ ส กไดร ฟ ซีดี ร อมไดร ฟ
แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer
Switching Box) เ ค รื่ อ ง ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ ( Hub) แ ผ น ว ง จ ร
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป น ต น เครื่ อ งอ า นและบั น ทึ ก ข อ มู ล แบบต า งๆ เช น
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพัน ธ 2563 เรื่ อง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
วัสดุการศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม ค งทนถาวร หรื อ ตามปกติ มี อ ายุ ก ารใช ง านไม ยื น นาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิ นให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่ ง ของที่ จั ด เป น วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา ให แ บ ง การพิ จ ารณาออกเป น 2
ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน
การสอนทํา ด ว ยพลาสติก กระดานลื่ น พลาสติ ก (สไลเดอร พลาสติก)
เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง (กระกานดํา) แปรงลบกระดาน
ฯลฯ
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
(กองการศึกษา)
คาสาธารณูปโภค
รวม
คาไฟฟา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปนคาไฟฟาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ทั้ง 4 แหง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
และคาใช บ ริ การอิน เทอร เ น็ ต คาวิ ทยุ สื่ อสาร คาโทรภาพ (โทรสาร)
คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม รวมถึงอินเทอรเน็ต
การ ด และค า สื่ อ สารอื่ น ๆ เช น ค า เคเบิ้ ล ที วี ค า เช า ช อ งสั ญ ญาณ
ดาวเที ย ม และให ห มายความรวมถึ ง ค า ใช จ า ยเพื่ อ ให ไ ด ใ ช บ ริ ก าร

50,000 บาท
30,000 บาท

20,000 บาท
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ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพี
เอส (1 ครั้งตอป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องฟอกอากาศ
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

40,000 บาท

159
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,243,500 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
2,243,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนในสังกัด สพฐ
จํานวน 2,226,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.) จํานวน 530 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน
จํานวน 200 วัน ไดแก
1 โรงเรียนชุมชนบานผาผา จํานวน 138 คน
2 โรงเรียนบานแมเกาะวิทยา จํานวน 47 คน
3 โรงเรียนบานแมออก จํานวน 30 คน
4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) จํานวน 122 คน
5 โรงเรียนบานแมออกเหนือ จํานวน 83 คน
6 โรงเรียนบานอุมดาเหนือ จํานวน 44 คน
7 โรงเรียนบานอุมดาใต จํานวน 66 คน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วัน ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสแบบมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดแมฮองสอน เปนตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไป
จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
(กองการศึกษา)

17,500 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดย
จายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลั กเกณฑการเลื่ อนขั้น เงินเดื อนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนั ง สื อจากสํ านั ก งาน ก. จ. ,ก. ท. แล ะ ก. อบต. ด ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดื อนและ
วิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น (ฉบั บ ที่ 4) และ

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

944,920
944,920
229,920
229,920
229,920

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต รา
ค า จ า งและการให ลู ก จ า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ
คาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน
คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาทตอเดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564 แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

470,000 บาท
150,000 บาท
144,000 บาท

163
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง รวมทั้งการเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)

6,000 บาท

290,000 บาท
5,000 บาท
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คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง รวมทั้งการเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวมภายในตําบลแมคะตวน
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ
ภายในตําบลเเมคะตวน เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวาง คาวัสดุ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
โครงการพนหมอกควันปองกันโรคที่นําโดยแมลง
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพนหมอกควันปองกัน
โรคที่นําโดยแมลง เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสารเคมี
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)

5,000 บาท

20,000 บาท

40,000 บาท
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 500 ตัว เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางตั้งงบประมานรายจายประจําป งบประมาน พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความรวมมือการณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2564 ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชน คาปาย คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัด
สถานที่ คาที่พัก คาเดินทาง ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

20,000 บาท

200,000 บาท
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พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิ นให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่ งของที่จั ด เป น วั ส ดุ วิ ทยาศาสตร ห รื อการแพทย แบ งการพิจ ารณา
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง เปลหาม
คนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข)
ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อั น สั้ น ไม ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี้ สํ า ลี และผ า พั น แผล ยาและเวชภั ณ ฑ
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง หลอดแกว ถุงมือ
กระดาษกรอง จุ ก ต า งๆ ทรายอะเบท น้ํ า ยาพ น หมอกควั น กํ าจั ด ยุ ง
คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียว
แลวทิ้ง) ฯลฯ

30,000 บาท
30,000 บาท
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- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสายสะพายหลัง
เพื่อจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด ULV แบบ
สายสะพาย จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณสมบัติดังนี้
- เครื่องพนสารเคมีระบบฝอยละเอียด (ULV) สําหรับกําจัดยุงและ
แมลงบินชนิดตางๆ ทํางานดวยเครื่องยนตเบนซินแบบ 2 จังหวะ 2
แรงมา ระบายความรอนดวยอากาศ
- ระบบสตารทเตอร แบบมือดึงมีลานมวนกลับ
- ขนาดละอองเล็กกวา 30 ไมโครเมตร
- พนไดไกล 50-100 เมตร
- ความเร็วลมที่หัวฉีดประมาณ 200 เมตร/วินาที
- ถังบรรจุน้ํายาเคมี ขนาด 3 ลิตร
- ถังบรรจุน้ํามันเชื่อเพลิงขนาด 1 ลิตร
- ผานการรับรองและทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รวม
รวม

85,000 บาท
85,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท
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3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 บานผาผา
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
1 บานผาผา ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ประจําปงบประมาณ 2565
จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

160,000 บาท
160,000 บาท
20,000 บาท
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ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บานไหม
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
2 บานไหมใหกับ คณะกรรมการหมูบ าน ประจําปงบประมาณ 2565
จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานแมเกาะ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
3 บานแมเกาะ ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ประจําปงบประมาณ 2565
จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4 บานแมออกใต
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
4 บานแมออกใต ใหกับคณะกรรมการหมูบ าน ประจําปงบประมาณ
2565 จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานคอนผึ้ง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
5 บานคอนผึ้ง ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ประจําปงบประมาณ 2565
จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

20,000 บาท

172
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานแมออกกลาง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
6 บานแมออกกลาง ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ประจําปงบประมาณ
2565 จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
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7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7 บานแพะหลวง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
7 บานแพะหลวง ใหกับคณะกรรมการหมูบ าน ประจําปงบประมาณ
2565 จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 บานอุมดาเหนือ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่
8 บานอุมดาเหนือ ใหกับคณะกรรมการหมูบาน ประจําปงบประมาณ
2565 จํานวน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ
ของประชาชนในดานสาธารณสุข
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วั น ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเงิ น
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ว ไปสํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า น
สาธารณสุข
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

20,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝายประจํา )
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลั กเกณฑการเลื่ อนขั้น เงินเดื อนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนั ง สื อจากสํ านั ก งาน ก. จ. ,ก. ท. แล ะ ก. อบต. ด ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดื อนและ
วิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น (ฉบั บ ที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัต รา

รวม
รวม
รวม
จํานวน

384,960
336,360
336,360
336,360

บาท
บาท
บาท
บาท

176
ค า จ า งและการให ลู ก จ า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ
คาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนั กงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี ่ย วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี ่ย วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(สํานักงานปลัด)

รวม
รวม
จํานวน

48,600 บาท
38,600 บาท
33,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง รวมทั้งการเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง รวมทั้งการเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)

10,000 บาท
5,000 บาท

5,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
งานไฟฟาและประปา
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการวิเคราะหคุณภาพน้าํ ประปาหมูบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบานทางดานกายภาพ
เคมีและชีวภาพ ของหมูบานในตําบลแมคะตวนจํานวน 8 หมูบาน ดังนี้
- วัดคาความขุน
- วัดคาความเปนกรด-เบส ของน้ํา
- ตรวจวิเคราะหคาความกระดาง
- วัดปริมาณฟลูออไรด แมงกานีส เหล็ก ไนโตรเจน
- ตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
(กองชาง)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร(สายปาชาเกา) บานผาผา หมูที่ 1 จํานวน
อุดหนุนการไฟฟาฯ เพื่อขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร (สายปาชาเกา)
บานผาผา หมูที่ 1
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(กองชาง)

67,000
67,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000 บาท

57,000 บาท
57,000 บาท
57,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการเกี่ยวกับการใหความรู ปองกัน ตอตาน
ยาเสพติด เชน คาปาย คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการอบรม
คาอาหาร คาอาหารวาง คาจัดสถานที่ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมากที่ มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(สํานักงานปลัด)
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูพิการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาปายโครงการ คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ ตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุม
ผูพิการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

50,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000 บาท

10,000 บาท
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(สํานักงานปลัด)
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาปายโครงการ คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ ตามโครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมผูสูงอายุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(สํานักงานปลัด)
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเยาวชน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาปายโครงการ คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ ตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุม
เยาวชน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาปายโครงการ คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ ตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(สํานักงานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ประจําปงบประมาณ 2564
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการเเขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการเเขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการวันเด็กแหงชาติ เชน คาของรางวัลเด็กที่เขา
รวมการแสดง การละเลนและรวมกิจกรรมแตละฐาน คาปาย
ประชาสัมพันธ คาอาหารผูเขารวมโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการจัด
ฐานและการละเลนเกมสในแตละฐานการเรียนรู คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ ทําความสะอาดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาน้ําดื่ม
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการเเขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการเเขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)

305,000
150,000
150,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

120,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการของดีอําเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผาชาว
สบเมย
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการของดีอําเภอสบเมยและ
ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผาชาวสบเมย เชน คาปายประชาสัมพันธ
คาอาหารผูเขารวมโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวม
โครงการ คาเงินรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดในกิจกรรม
ตามโครงการ คาตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการ
ประกวดตามโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการใช
อบรม คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่และทําความสะอาด
สถานที่ คาน้ําดื่ม ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
โครงการจัดงานวันรําลึกครูบาผาผา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดงานวันรําลึกครูบาผาผา
เชน คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ และทํา
ความสะอาดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารผูเขารวมโครงการ
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มผูเขารวมโครงการ คาจางเหมาตกแตง
ขบวนแห คารางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดในกิจกรรมตาม
โครงการ คาตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการประกวด
ตามโครงการ คาใชจายพิธีตามศาสนา คาน้ําดื่ม ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

155,000 บาท
110,000 บาท
110,000 บาท

70,000 บาท

40,000 บาท
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2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แมสามแลบ)
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย ใหกับ
อําเภอสบเมย
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

รวม
รวม

45,000 บาท
45,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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2. พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ(วันสงกรานต)
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ (วันสงกรานต)
ใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําป
จํานวน
2565 ใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

5,000 บาท

5,000 บาท
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3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)
โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา
ประจําป 2565 ใหกับสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)

5,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง
งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝายประจํา )
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
2. ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน 2 ตําแหนง
3. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส ว นตํ า บล เรื่ องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
และพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส ว นตํ า บล เรื่ องมาตรฐาน
ทั่ ว ไปเกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส ว นตํ า บล เรื่ องมาตรฐาน
ทั่ ว ไปเกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนั ง สื อจากสํ านั ก งาน ก. จ. ,ก. ท. แล ะ ก. อบต. ด ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,525,752
4,525,752
1,146,200
1,146,200
900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
(กองชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ในกองชาง
1. ตําแหนง นายชางโยธา ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหนง
2. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนอง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนง)
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

14,200 บาท
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6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม
2562
(กองชาง)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองชาง)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประปา
2. ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท
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4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809/ ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(กองชาง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประปา
ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809/ ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองชาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจางกรรมการเปดซองและ
สอบราคา กรรมการเปดซองและประกวดราคา ผูควบคุมงานฯ

จํานวน

รวม
รวม
จํานวน

10,000 บาท

1,208,952 บาท
135,000 บาท
100,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลของพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
จํานวน
1) พระราชกฤษฎีกาเงิน สวัส ดิการเกี่ย วกับ การศึกษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22
กั น ยายน 2560 เรื่ อ ง แนวทางการเบิ ก จ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหวางปการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12
มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองชาง)
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
1) เพื่อจายเปนคาหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพตางๆ คาเขาปกหนังสือ
คาลางอัดรูป ขยายรูปภาพ ทํากรอบ คาถายเอกสาร คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนตางๆ และคาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ จํานวน
626,400 บาท
2) คารังวัดพื้นที่สาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

35,000 บาท

766,400 บาท
676,400 บาท
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)
คาใชจายในการฝกอบรม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของคณะผูบริหาร
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พนั ก งานส ว นตํ า บล และ
พนั ก งานจ า ง หรื อ บุ ค คล คณะบุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ ใ ห

20,000 บาท

20,000 บาท
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เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติ ด ต อ ราชการ รวมถึ ง การฝ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาองค ค วามรู
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาซอมแซมทรั พย สิ น ขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่น ที่เ กิด จากการ
เสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ
หมายเหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณี เ ป น การจ า งเหมาซึ่ ง มี ค า สิ่ ง ของและค า แรงงาน ให เ บิ ก จ า ยใน
ลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเปนคาจางเหมา
บริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) ค า จ า งแรงงานบุ ค คลที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จ า งเป น การ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

50,000 บาท
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2 ประเภท
ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด เหล็ก กรรไกร
เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา)
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปด
ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจราจร
หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปาตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
ดอกไม ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุ ม ภาพั น ธ 2563 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(กองชาง)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่ ง ของที่ จั ด เป น วั ส ดุ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ แบ ง การพิ จ ารณาออกเป น 3
ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดั งนี้ ไมโครโฟน ขาตั้ งไมโครโฟน หั ว แร งไฟฟา เครื่ องวั ด
กระแสไฟฟ า เครื่ อ งวั ด แรงดั น ไฟฟ า มาตรสํ า หรั บ ตรวจวงจรไฟฟา
เครื่ องประจุ ไ ฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชั กฟว ส ไมคล อยพร อ มเครื่ อ งส ง
สัญญาณ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัด รั ด สายไฟฟา ปลั๊ กไฟฟา สวิ ต ซไฟฟา หลอด
วิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง
คอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม
แบตเตอรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บ การซอมแซมบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ให คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง

40,000 บาท
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รายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม ค งทนถาวร หรื อ ตามปกติ มี อ ายุ ก ารใช ง านไม ยื น นาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให
หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จั ดเปนวัส ดุ กอสร างแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน
ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย

155,552 บาท
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ยางมะตอย อิฐ หรื อซีเ มนต บ ล็ อก กระเบื้ อง สั งกะสี ตะปู เหล็ กเส น
แปรงทาสี ปูนขาว แผนดินเหนียมสังเคราะห
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บ การซอมแซมบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ให คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล
ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิ นให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่ งของที่จั ด เป น วั ส ดุ วิ ทยาศาสตร ห รื อการแพทย แบ งการพิจ ารณา
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง เปลหาม

72,000 บาท
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คนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข)
ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อั น สั้ น ไม ค งสภาพเดิ ม ดั ง นี้ สํ า ลี และผ า พั น แผล ยาและเวชภั ณ ฑ
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง หลอดแกว ถุงมือ
กระดาษกรอง จุ ก ต า งๆ ทรายอะเบท น้ํ า ยาพ น หมอกควั น กํ าจั ด ยุ ง
คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียว
แลวทิ้ง) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจ ายเป น คาวั ส ดุ คอมพิว เตอร รายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งสิ่ งของที่ มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้

20,000 บาท
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash
Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข อ มู ล ( ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บ การซอมแซมบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ให คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน
กรองแสง แผงแป น อั ก ขระหรื อ แป น พิ ม พ (Key board) เมนบอร ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเตอร
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer
Switching Box) เ ค รื่ อ ง ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ ( Hub) แ ผ น ว ง จ ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป น ต น เครื่ อ งอ า นและบั น ทึ ก ข อ มู ล แบบต า งๆ เช น
แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 9,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
คุณสมบัติ
- ขนาดไมต่ํากวา 9,000 บีทียู ไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร 5
- เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
ครุภัณฑการเกษตร
ปมสูบน้ําแบบจุมน้ํา 380 โวลต 3 เฟส จํานวน 3 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อปมสูบน้ําแบบจุมน้ํา 380 โวลต 3 เฟส 7.5 แรงมา จํานวน 3
เครื่อง (เครื่องละ 54,300)
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

รวม
รวม

2,170,600 บาท
247,600 บาท

จํานวน

14,200 บาท

จํานวน

162,900 บาท
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
ปมสูบน้ําแบบหอยโขง 5.5 แรงมา 380 โวลต 3 เฟส จํานวน 2 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อปมสูบน้ําแบบหอยโขง 5.5 แรงมา ไฟ 380 โวลต 3 เฟส
เครื่องละ 35,250 บาท จํานวน 2 เครื่อง
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

จํานวน

70,500 บาท

204
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสงปลูกสรางตางๆ
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมออกเหนือ
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลานอเนกประสงคศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแมออกเหนือ ดังนี้ ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 80 ตารางเมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอุมดาใต
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลานอเนกประสงคศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานอุมดาใต ดังนี้ ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา
0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 80 ตารางเมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองคลัง
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองชาง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองชาง
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารกองชาง
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

รวม

1,923,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

205
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการขยายถนนและกอสรางรางระบายน้ําแบบตัวยูพรอมฝาปด
บานผาผา หมูที่ 1
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายถนนและกอสรางรางระบายน้ํา
แบบตัวยูพรอมฝาปด บานผาผา หมูที่ 1 ดังนี้
ขยายถนนและกอสรางรางระบายน้ําแบบตัวยูพรอมฝาปด ระยะยาว
46.00 เมตร ทอลอดถนนยาว 7.00 เมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานไหม หมูที่ 2
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบาน บานไหม หมูที่ 2 โดย ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน
จํานวน 3 จุด
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม (ทางเขาหมูบาน)
บานแมออกใต หมูที่ 4
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม
(ทางเขาหมูบาน) บานแมออกใต หมูที่ 4
- ปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา
320 ตารางเมตร

143,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท
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เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (สายหวยลึก) บานคอนผึ้ง หมูที่ 5
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (สายหวยลึก)
บานคอนผึ้ง หมูที่ 5 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 375
ตารางเมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (ถนนสายหลัก) บานแมออกกลาง หมูที่ 6 จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (ถนนสายหลัก)
บานแมออกกลาง หมูที่ 6 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 320
ตารางเมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)

200,000 บาท

200,000 บาท
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปดและ
กอคอนกรีตบล็อกเสริมรางระบายน้ําเดิมภายในหมูบาน
บานแพะหลวง หมูที่ 7
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปดและกอคอนกรีตบล็อกเสริมรางระบายน้ําเดิมภายในหมูบาน บาน
แพะหลวง หมูที่ 7 ดังนี้
จุดที่ 1 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด กวาง 0.30 ม. สูง
0.35 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 52.00 ม.
จุดที่ 2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด กวาง 0.25 ม. สูง
0.25 ม.หนา 0.10 ม. ยาว 9.00ม.
จุดที่ 3 ไมมีฝาปด กวาง 0.25 ม. สูง 0.25 ม. หนา 0.10 ม. ยาว
6.00 ม.
จุดที่ 4 กอคอนกรีตบล็อกเสริมรางระบายน้ําเดิม ขนาด 2.62 ตร.ม.
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการกอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะหลวง หมูที่ 7 จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแพะหลวง หมูที่ 7 ดังนี้
คลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.60 เมตร สูง 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 25.00 เมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา บานแมเกาะ หมูที่ 3
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถังเก็บน้ํา บานแมเกาะ หมูที่
3 โดยกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บานแมเกาะ กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ขนาด 2.50 x 2.50
เมตร สูง 2.00 เมตร ขนาดความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศกเมตร
จุดที่ 2 หยอมบานแมมูด กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ขนาด 2.50 x 2.50
เมตร สูง 2.00 เมตร ขนาดความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศกเมตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

125,000 บาท

75,000 บาท

200,000 บาท
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พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
โครงการติดตั้งไฟสองสวางถนนภายในหมูบาน บานอุมดาเหนือ
หมูที่ 8
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการติดตั้งไฟสองสวางถนนภายใน
หมูบาน บานอุมดาเหนือ หมูที่ 8 จํานวน 10 จุด
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)

จํานวน

200,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดื อนพนั กงานสว นทองถิ่นประจําปและเงิน ปรั บ ปรุ ง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลั กเกณฑการเลื่ อนขั้น เงินเดื อนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วอั ต ราเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น เดื อ นและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

รวม
รวม
รวม
จํานวน

959,360
919,360
382,560
382,560

บาท
บาท
บาท
บาท
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คาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
คาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือจากสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่จะไดรับ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง วันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ//พนักงาน/ลูกจาง
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาของบุต ร พ.ศ.
2562
2) ระเบีย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก จา ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน

รวม
รวม
จํานวน

536,800 บาท
51,800 บาท
46,800 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22
กั น ยายน 2560 เรื่ อ ง แนวทางการเบิ ก จ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหวางปการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12
มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(สํานักงานปลัด)
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จ า ยเป น ในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจั กร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คา
พาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวใน
การเดิ น ทางไปราชการประจํ าในราชอาณาจั กร และคาใช จ ายอื่น ที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด)

20,000 บาท
5,000 บาท
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คาใชจายในการฝกอบรม
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของคณะผูบริหาร
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พนั ก งานส ว นตํ า บล และ
พนั ก งานจ า ง หรื อ บุ ค คล คณะบุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ ใ ห
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติ ด ต อ ราชการ รวมถึ ง การฝ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาองค ค วามรู
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ผู บ ริ ห าร
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมคะตวน รวมถึงโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมคะตวน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ ก ารเกษตร รายจ า ยเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง สิ่ ง ของที่ มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิ นให
สามารถใชงานไดตามปกติ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน
จํานวน

15,000 บาท
15,000 บาท
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3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
- เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ารเกษตรในการดํ า เนิ น การ
กิจกรรมคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควบคุมและลดมลพิษ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ เชน การสงเสริม
สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี รวมทั้งการสงเสริมการฟนฟูทรัพยากรชาติและการรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติมโตอยางยั่งยืน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดั งนี้ เคีย ว สปริ งเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอน
เบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุ
เพาะชํ า อุป กรณในการขยายพัน ธ พืช เช น ใบมีด เชื อก ผู ใบหรื อผ า
พลาสติก หนากากปองกันแกสพิษฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุป กรณ
ประกอบหรื ออะไหล สํ าหรั บการซอมแซมบํ ารุงรั กษาทรัพย สิน ใหคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ํา
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
คาสาธารณูปโภค
รวม
คาไฟฟา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

450,000 บาท
450,000 บาท
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปลูกปา-บวชปาเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปลูกปา-บวชปาเฉลิม
พระเกียรติ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงาน

เงินเดือน
(ฝายประจํา)

514,080
358,680
4,494,120
294,200

คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน
เงินประจําตําแหนง

42,000

1,700,000

229,920

336,360

882,240
382,560 8,042,960
378,200

514,080

86,400

42,120

42,120
86,400

1,368,000

105,000

323,400

3,000
41,000
288,700
3,697,400
84,000
9,200,000

รวม

1,368,000

180,000
900,000
42,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

42,120

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

42,120

343,560

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
3,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
41,000
เงินสํารองจาย
288,700
เบี้ยยังชีพความพิการ
3,697,400
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
84,000
งบกลาง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
9,200,000
รายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
323,400
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 105,000
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
รองนายก
คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เงินเดือน
(ฝายการเมือง) คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน
งบกลาง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

คาใชสอย

คาตอบแทน

เงินเดือน
(ฝายประจํา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

คาใชจายสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(คาจัดการเรียนการสอน)
โครงการ อบต.พบประชาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาใชจายในการจัดเก็บภาษีและ
สํารวจภาษี
คาใชจายในการดําเนินกิจการสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เงินวิทยฐานะ
คาเชาบาน

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

5,000
5,000

5,000

20,000
20,000

676,400

35,000
50,000

100,000

5,000
5,000

5,000

46,800

100,000

3,370,800

45,000

85,000
110,000

474,000

30,000

270,000
229,900

30,000

229,900

270,000

105,000
105,000

5,000
5,000

144,000

33,600

16,600
126,000
212,400

51,400

รวม

55,000
55,000

15,000
15,000

636,000

10,000

10,000

6,000

10,000

14,200

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

20,000

30,000

6,600
126,000
36,000

6,600

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

20,000

100,000

2,058,400

45,000

30,000
60,000

190,000

90,000

30,600

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห
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งบดําเนินงาน คาใชสอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

10,000

10,000

โครงการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน (หลักสูตร
ทบทวน)

โครงการพนหมอกควันปองกันโรคที่
นําโดยแมลง

15,000

โครงการปองกันและแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน

โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติด

โครงการปลูกปา-บวชปาเฉลิมพระ
เกียรติ

40,000

10,000

40,000

โครงการจัดงานวันรําลึกครูบาผาผา
20,000

120,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมี
สวนรวมภายในตําบลแมคะตวน

30,000

โครงการจัดการเเขงขันกีฬาเเละสง
นักกีฬาเขารวมการเเขงขันกีฬา

40,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ
70,000

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

โครงการของดีอําเภอสบเมยและ
ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผา
ชาวสบเมย

แผนงาน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

40,000

10,000

10,000

15,000

10,000

40,000

20,000

40,000

120,000

30,000

70,000

รวม
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งบดําเนินงาน คาใชสอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

524,790

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี

20,000

200,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเยาวชน

10,000

20,000

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ

10,000

10,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

10,000

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมผูพิการ

โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการวิเคราะหคุณภาพ
น้ําประปาหมูบาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

แผนงาน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

200,000

20,000

524,790

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

10,000

10,000

10,000

รวม
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งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส

30,000

450,000

35,000
13,000
77,000
930,000

20,000

72,000
20,000

250,000
40,000
80,000
102,000
85,000
10,000

10,000

1,251,038

155,552
15,000
5,000
85,000
20,000

รวม

15,000
13,000
77,000
450,000

15,000

30,000

40,000

20,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ
155,552
15,000

5,000

10,000

1,221,038

5,000
20,000

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

5,000

50,000
10,000

80,000

250,000

30,000

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุจราจร

45,000
20,000

แผนงาน
งบกลาง

วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

แผนงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
งบดําเนินงาน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุสํานักงาน
วัสดุอื่น
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
คา
คาบริการโทรศัพท
สาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาไฟฟา
ครุภัณฑการเกษตร

คาวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห
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งบลงทุน

คาครุภัณฑ

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

44,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1 (จํานวน 2
เครื่อง)

1,400
9,500

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง

15,000

14,200

เครื่องอานบัตรอเนกประสงค
(Smart card reader) จํานวน 2
เครื่อง

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) แบบสายสะพายหลัง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 9,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง
(จํานวน 1 เครื่อง)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 24,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง
(จํานวน 1 เครื่อง)
42,500

44,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

150,000
4,800
6,400

แผนงาน
งบกลาง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เกาอี้ระดับ 3-6 (จํานวน 2 ตัว)
เกาอี้สําหรับผูบริหาร

แผนงาน

40,000

85,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

14,200

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

9,500

1,400

40,000

15,000

85,000

14,200

42,500

14,200

44,000

44,000

150,000
4,800
6,400

รวม
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งบลงทุน

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

40,000

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแมออกเหนือ

200,000

200,000

44,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปดและ
กอคอนกรีตบล็อกเสริมรางระบายน้ํา
เดิมภายในหมูบาน บานแพะหลวง
หมูที่ 7

โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา บานแม
เกาะ หมูที่ 3

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียรธรรมดา

70,500

ปมสูบน้ําแบบหอยโขง 5.5 แรงมา
380 โวลต 3 เฟส จํานวน 2 เครื่อง

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

162,900

8,000

โตะสํานักงานและเกาอี้ระดับ 3-6
(จํานวน 2 ตัว)

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ปมสูบน้ําแบบจุมน้ํา 380 โวลต 3
เฟส จํานวน 3 เครื่อง

12,000

แผนงาน
งบกลาง

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอ
จักรยานพรอมเครื่องยนต

แผนงาน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

40,000

200,000

200,000

44,000

70,500

162,900

8,000

12,000

รวม
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งบลงทุน

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

200,000

200,000

200,000

200,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน
เดิม (ทางเขาหมูบาน) บานแมออก
ใต หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (ถนน
สายหลัก) บานแมออกกลาง หมูที่ 6

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม (สาย
หวยลึก) บานคอนผึ้ง หมูที่ 5

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายภายในหมูบาน บานไหม หมูที่ 2

200,000

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคาร
กองคลัง

100,000

200,000

โครงการติดตั้งไฟสองสวางถนน
ภายในหมูบาน บานอุมดาเหนือ หมู
ที่ 8

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคาร
กองชาง

143,000

โครงการขยายถนนและกอสรางราง
ระบายน้ําแบบตัวยูพรอมฝาปด
บานผาผา หมูที่ 1

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ
40,000

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอุมดาใต

แผนงาน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

200,000

200,000

143,000

40,000

รวม
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

5,000

5,000

5,000

5,000

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายใน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
หมูที่ 3

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนชุมชนบานผาผา หมู
ที่ 1

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนบานแมเกาะวิทยา
หมูที่ 3

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนบานแมออก หมูที่ 4

20,000

โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ
พระกนิษฐิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อบต.แมสามแลบ)

57,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

10,000

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

โครงการจัดงานรัฐพิธีของ
อําเภอสบเมย

โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร(สายปาชาเกา)
บานผาผา หมูที่ 1

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

แผนงาน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

10,000

57,000

รวม
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

10,000

10,000

10,000

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บานแมออก หมูที่ 4

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานแม
ออกเหนือ หมูที่ 6

5,000

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนอนุบาลสบเมย
(คอนผึ้ง) หมูที่ 5

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บานแมเกาะวิทยา หมูที่ 3

5,000

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนบานอุมดาเหนือ หมู
ที่ 8

10,000

5,000

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนบานอุมดาใต หมูที่ 8

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชน
บานผาผา หมูที่ 1

5,000

แผนงาน
งบกลาง

โครงการบริหารการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนบานแมออกเหนือ
หมูที่ 6

แผนงาน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม
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20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข บานแพะหลวง หมูที่ 7

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข บานแมเกาะหมูที่ 3

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข บานแมออกใต หมูที่ 4

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข บานไหม หมูที่ 2

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข บานอุมดาเหนือ หมูที่ 8

10,000

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาล
สบเมย(คอนผึ้ง) หมูที่ 5

20,000

10,000

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสบเมย
วิทยาคม หมูที่ 3

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข บานผาผา หมูที่ 1

10,000

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบาน
อุมดาเหนือ หมูที่ 8

20,000

10,000

แผนงาน
งบกลาง

โครงการฝกอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบาน
อุมดาใต หมูที่ 8

แผนงาน

โครงการพระราชดําริดาน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สาธารณสุข บานคอนผึ้งหมูที่ 5

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวม
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

รวม 13,742,500
11,684,520

100,000 7,435,988

17,500

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาส

25,000

2,226,000

แผนงาน
งบกลาง

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับ
นักเรียนในสังกัด สพฐ.

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกะทง
โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียน
พรรษาอําเภอสบเมย

โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดํา
หัวอําเภอสบเมย

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต.สบเมย)

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บานแมออก
กลาง

แผนงาน

944,920

20,000

384,960

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
การศึกษา สาธารณสุข
ทั่วไป
สงบภายใน
สงเคราะห

67,000

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

50,000

305,000

4,525,752

5,000

5,000

959,360 40,200,000

17,500

2,226,000

5,000

5,000

25,000

20,000

รวม

5,000

5,000

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
การเกษตร
และการโยธา
ของชุมชน และนันทนาการ
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