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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง  รวม 13,015,222 บาท 
 งบกลาง  รวม 13,015,222 บาท 
  งบกลาง  รวม 13,015,222 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน 41,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง   

กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย 
เพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูเเล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที ่3) 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
(ส านักงานปลัด) 

  

 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ านวน 3,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน โดยสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปีในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ทั้งป ี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท  
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน (ส านักงานปลัด) 
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ      จ านวน 9,045,500 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
(ส านักงานปลัด) 

  

 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ      จ านวน 3,100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ 
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1430 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     
(ส านักงานปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จ านวน 84,000 บาท 
    เ พ่ือจ่ ายเป็นค่า เบี้ ยยั งชีพให้แก่ผู้ ป่ วยเอดส์  ตามรายชื่ อ 

ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
4 ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ 
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1430 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
(ส านักงานปลัด) 

  

 

   ส ารองจ่าย      จ านวน 317,022 บาท 
    เพ่ือส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่ 

มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น  และในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไว้ เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า 
จะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนเป็นส่ วนรวม     
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่อ
อันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 
2560 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ก าหนดให้โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
 

90



14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด -19) 
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
โรงพยาบาลสนามระดับพ้ืนที่ 
16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่  มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 
 6 มิถุนายน 2559 
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพ่ือกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง 
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
(ส านักงานปลัด) 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)      จ านวน 320,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพ่ือเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ โดยค านวณจากประมาณการ
รายรับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพันธบัตร  
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2 การค านวณส่งเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษ
ของบาทให้ปัดทิ้ง 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส านักงานปลัด) 

   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ      จ านวน 105,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่คะตวน  
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เ พ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เ พ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เ พ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
(ส านักงานปลัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 11,800,590 บาท 
  งานบริหารทั่วไป รวม 8,564,290 บาท 
 งบบุคลากร รวม 4,715,320 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก     จ านวน 514,080 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกฯและรองนายกฯ 

   1. เงินเดือนนายกฯเดือนละ 20,400 บาท 
   2. เงินเดือนรองนายกฯจ านวน 2 คน คนละ 11,220 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว  2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เ รื่ องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักงานปลัด) 

   

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน 42,120 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

    1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯเดือนละ 1,750 บาท  
    2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกฯ 2 คน คนละ 880 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/
ว  2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เรื่ อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักงานปลัด) 

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน 42,120 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

   1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกฯเดือนละ 1,750 บาท  
   2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกฯ 2 คน คนละ 880 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/
ว  2084  ลงวันที่  30  กันยายน  2554  เ รื่ องประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

   จ านวน 86,400 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกฯ เดือนละ 7,200 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 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 ะก า ศ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา  
(ส านักงานปลัด) 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน 763,200 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
    1. ค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท 
    2. ค่าตอบแทนต าแหน่งรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท 
    3. ค่าตอบแทนต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท 
    4. ค่าตอบแทนต าแหน่งสมาชิกสภาฯ จ านวน 5 คน เดือนละ 
7,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 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 ะก า ศ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 3,267,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 2,373,880 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 7 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
    2. ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
    3. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
    4. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
    5. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
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    6. ต าแหน่ง นิติกร จ านวน 1 อัตรา  
    7. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้                                                              
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535                            
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือจากส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 
9) หนังสือจากส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่มท 
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2561 
(ส านักงานปลัด) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

    1. ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้ าราชการหรือพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ได้ รั บ เ งินค่ าตอบแท น
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
(ส านักงานปลัด) 

   เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน 168,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้          

    1. ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,000 บาท  
    2. ต าแหน่ ง  รองปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบล  เดื อนละ
3,500 บาท 
    3. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 และ
ที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที ่3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  (ส านักงานปลัด) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน 608,220 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          

    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง คนงานสูบน้ า 1 อัตรา 
    2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  
    3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 
    4. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนสวน 1 อัตรา 
    5. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ  
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809/ ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 33,300 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว 

    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 
    2. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนสวน 1 อัตรา 
    3. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม 
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      
(ส านักงานปลัด) 
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 งบด าเนินงาน รวม 3,765,480 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น   
   จ านวน 50,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   ค่าเช่าบ้าน     จ านวน 42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะ

ไดร้ับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่

ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลงวันที่ 
12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

  ค่าใช้สอย รวม 2,456,480 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ    จ านวน 2,172,440 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าเข้าปกหนังสือ

ค่าล้างอัดรูป ขยายรูปภาพ ท ากรอบค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 

1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
บรมวงศานุวงศ์  
3. ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสต่างๆ   
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเก่ียวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
เป็นต้น การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถ

 

  

101



เบิกค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและ
รับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
4.1 การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
4.2 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
ต่างๆ ที่ ได้ รับแต่ งตั้ งตามกฎหมาย  ระเบียบ หนั งสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.3 การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
4.4 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือ
เรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
4.5 การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.6 การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืน
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
6. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ     
7. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือ 
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน    จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าด าเนินการและกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่คะตวน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ  
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน   
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 (ส านักงานปลัด) 
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   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด)  

 

  

   ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งให้
บรรลุส าเร็จตามกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเองในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด 
และมีบัตรเสียน้อยที่สุด และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เพ่ือให้การเลือกตั้งด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  
ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมานฉันท์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไป
ราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงค่ายานพาหนะและ
ขนส่ง หรือค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจใน
การเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผู้สมัครและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ประกาศหรือค าสั่งของ กกต. ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  ค่าจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง 
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับจัดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  ค่าจ้าง
สถานที่และจ้างเหมาท าความสะอาดที่เลือกตั้ง ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้
ส าหรับจัดท าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  ค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็น ส าหรับ
การปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารและเครื่อง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าเช่า
อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานและที่เลือกตั้ง  ค่าจ้างเหมาบริการที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮลล์ส าหรับท าความสะอาดมือ ฯลฯ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆที่จ าเป็น 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่  20 มีนาคม 2563  เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ ง
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 
11) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต(นภ) 
002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
14) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 
0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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15) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

   จ านวน 20,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน 144,040 บาท 
    (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย 
2.  ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็น
ผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

 

  

106



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

  ค่าวัสดุ    จ านวน 587,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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    3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วคุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ ก  เครื่ อง เย็บกระดาษขนาดเล็ ก  ไม้บรรทัด 
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง 
(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋าตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ 
ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลา 
พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน 132,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
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    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้าง
จาน ถังน้ า ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน 80,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน 
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดร
ลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 
1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันดี เซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี  
น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรื อ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, 
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วีดีโอเทป, แผ่นซีดี ) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย 
ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 25,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรื อ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ( ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
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สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์  (Printer Switching Box) เครื่ องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แ ผ่ น ว ง จ ร อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  ( Card)  Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ 
(Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 610,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า    จ านวน 500,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน และในที่สาธารณะหรืออาคาร

สถานที่ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่คะตวน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าบริการโทรศัพท์    จ านวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   ค่าบริการไปรษณีย์    จ านวน 13,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ       

ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน 77,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้

ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึง
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อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียม    จ านวน 5,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ

CLOUD, HOSTING) เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนใน
ระดับพ้ืนที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู้ประชาชนโดยตรงและ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการใช้ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ e-book และบริการดูแลระบบตลอดปี 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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 งบลงทุน    รวม 83,490 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์    รวม 83,490 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
   เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์    จ านวน 25,190 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  

เพ่ือใช้ในงานในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา 25,190 บาท/เครื่อง) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวจ านวน 3,700 lumens  
- ความละเอียดของภาพใช้ระบบ WXGA (ความละเอียดของภาพ
1280 x 800 พิกเซล และอัตรส่วนความคมชัด 16,000 : 1) 
- มีอายุใช้งานหลอดภาพ จ านวน 6000 ชั่วโมง (หลอดภาพประเภท : 
3LCD) 
- มีขนาดจอภาพหรือระยะการฉายภาพ 320 นิ้วหรือ 1.10-10.89 
เมตร 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

   จอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ แบบขาตั้ง 120 นิ้ว    จ านวน 7,500 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ แบบขาตั้ง 120 นิ้ว  

เพ่ือใช้ในงานในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา 7,500 บาท/เครื่อง) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
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- จอรับภาพแบบขาตั้ง 
- วัสดุ FIBER ด้านหลังเคลือบสีด า  
- ขาตั้งรับจอภาพเป็นแบบสามขา  
- กล่องรับจอภาพสามารถปรับระดับได้ 
- มี keystone Eliminator 
- ระบบช่วยให้ผ้ากางได้ตึงเรียบ 
- มีระบบ Cam Lock ป้องกันหน้าจอไม่ให้ถูกดึงหลุดจากแกน  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 6 ตัว    จ านวน 7,200 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 6 ตัว ตัวละ 1,200 

บาท 
เพ่ือใช้งานในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์แบบสายดึง 
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
- เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก 
ISO 9001 
- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  
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- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   พัดลมอุตสาหกรรม แบบขาตั้ง ขนาด 25 นิ้ว จ านวน 3 ตัว    จ านวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบขาตั้ง ขนาด 25 นิ้ว จ านวน 3 ตัว 

ตัวละ 5,000 บาท 
เพ่ือใช้งานในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
- ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
- ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 148-161 ซม. 
- ขาเสาพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน 
- เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก 
ISO 9001 
- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   เครือ่งคอมพ ิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล (จ านวน 1 เครื่อง)  จ านวน 22,000 บาท 
    เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพ ิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 

เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา22,000บาท/เครื่อง)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 
GHz จ านวน 1 หน่วย                             
-  หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                                                                  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
-  มี ช่ อ ง เ ชื่ อมต่ อ ระบบ เครื อข่ า ย  ( Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้ งานได้ ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก    จ านวน 4,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ  
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว - ด า     จ านวน 2,600 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว - ด า จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
 
 
 

 

  

121



  งานวางแผนและสถิติและวิชาการ    รวม 513,920 บาท 
 งบบุคลากร    รวม 448,920 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 448,920 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน 448,920 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 
(ส านักงานปลัด) 
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 งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 
  ค่าตอบแทน     รวม 25,000 บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ   
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน 25,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่

ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลงวันที่ 
12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
(ส านักงานปลัด) 

 

  

  ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ  
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน ค่า
พาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด)  

   

   โครงการ อบต.พบประชาชน    จ านวน 30,000 บาท 
    เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ตามโครงการ อบต.พบ

ประชาชน การออกหน่วยบริการในด้านต่างๆ  ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุน 
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการเพ่ือ
น าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 
– รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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   งานบริหารงานคลัง    รวม 2,468,540 บาท 
 งบบุคลากร    รวม 1,823,640 บาท 
  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า )    รวม 1,823,640 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 1,689,240 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 6 อัตรา จ านวน 
12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา 
    2 ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
    3 ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 
    4 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
    5 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
    6 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้                                                              
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542                                                                              
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2553  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือจากส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่
4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
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เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 
9) หนังสือจากส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.,ก.ท
และ  ก.อบต.  เรื่ อง  มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง) 

   เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน 134,400 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ 

 11,200 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  
และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559   
(กองคลัง) 

   

 งบด าเนินงาน  รวม 616,900 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น   
   จ านวน 20,000 บาท 

    (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นรายจ่ าย อ่ืนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
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(2 )  เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156ลง
วันที่19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบ   แทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้ง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
(กองคลัง) 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ 

ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตาม

สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562 
2 )  ระ เบ ียบกระทรวงการคล ัง  ว ่าด ้วยการ เบ ิกจ ่าย เง ิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(กองคลัง) 
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  ค่าใช้สอย รวม 483,900 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ          จ านวน 293,900 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าหนังสือ

วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ขยาย
รูปภาพ ท ากรอบ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
(กองคลัง) 
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   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิ งหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่า
ขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าใน
ราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมทั้งการ
เดินทางไปฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การจัดท าแผนที่ภาษี การเงินการ
คลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(E-Laas) 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง) 

   

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นาค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมทั้งการเดินทางไป
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ
จัดเก็บรายได้ การจัดท าแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ 
และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองคลัง) 

 

  

   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง,       
ป้ายแก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 

   จ านวน 30,000 บาท 

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง,ป้ายแก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
(กองคลัง) 

  ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน    จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วคุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่ อ งตั ด โฟม  เครื่ อ งตั ดกระดาษ  เครื่ อ ง เย็ บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร 
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋าตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี 
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ 
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ      
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่

มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรอืซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 
( ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
ฯลฯ   
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์  (Cut Sheet 
Feeder) เมาส์  (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ งบ๊อกซ์  (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 
Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

 งบลงทุน รวม 28,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม 28,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (จ านวน 1 ตู้)    จ านวน 7,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  

เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
(ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานปิด-เปิด (จ านวน 1 ตู้)    จ านวน 7,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานปิด-เปิด จ านวน 1 ตู้  

เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
(ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   

   จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (จ านวน 2 ตู้) จ านวน 14,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จ านวน 2 ตู้  ตู้ละ 

7,000 บาท 
เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
(ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวม 253,840 บาท 
 งบบุคลากร รวม 212,240 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 212,240 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน 212,240 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
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และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) 
และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ส านักงานปลัด) 

 งบด าเนินงาน รวม   10,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   10,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่า
ขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าใน
ราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่า
ขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าใน
ราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 
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 งบลงทุน รวม 31,600 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม 31,600 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
   ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (จ านวน 1 ตู้)    จ านวน 7,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้  

เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
(ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1    จ านวน 22,000 บาท 
    เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพ ิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา22,000บาท/เครื่อง)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
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- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานปลัด) 

   เครื่องพิมพ์เลเซอร์    จ านวน 2,600 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว - ด า จ านวน 1 

เครื่อง 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 98,000 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง    จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้้าดับเพลิง ถังดับเพลิง 

ท่อดูดตัวหนอน สายส่งน้้าดับเพลิงและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ้าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจ้าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
(ส้านักงานปลัด) 

   

   งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย รวม 78,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่น 
   จ านวน 30,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่ เสียไปเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่คะตวน ได้แก่  
(1) อาสาสมัครขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่ได้รับค้าสั่ง
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น   
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืนที่ไป
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามค้าร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
(ส้านักงานปลัด) 

  ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
     โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน เช่น การฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส้านักงานปลัด) 

   

     โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เช่น การฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส้านักงานปลัด) 

     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร  
   ส่วนต าบลแม่คะตวน (หลักสูตรทบทวน) 

   จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่คะ  
ตวน เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน
ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ภายใต้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
พ้ืนที่ โดยมีผู้อ้านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ้าเป็นในการอบรมส้าหรับการจัดท้าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
(ส้านักงานปลัด) 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท 
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จ านวน 23,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 
วัสดุส้านักงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลสบเมย 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 
6) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธี 
การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
7) ประกาศส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เรื่อง สถานที่กลางเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
(ส้านักงานปลัด) 

   งานจราจร รวม 10,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
     วัสดุจราจร            จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุจราจร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เพ่ือเป็นการจัดซื้อวัสดุจราจรในการด้าเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนท้องถิ่น รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน้าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช้ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรื อ
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ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบ
พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจาจร 
กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอร์รถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส้านักงานปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศึกษา รวม 7,759,828 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,767,520 บาท 
 งบบุคลากร  รวม 855,720 บาท 
  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) รวม 855,520 บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 813,720 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 3 อัตรา จ านวน 
12 เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
   2. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา  
   3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้                                                              
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542                                                                              
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535                                        
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนต าบล  เรื่ อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่ อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่ อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่ อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือจากส านักงาน  ก.จ. ,ก.ท.  และ ก.อบต.ด่วนที่สุด
ที่  ม ท  0 8 0 9 . 3 / ว  2 6 8 3  ล ง วั น ที่  1 5  ธั น ว า ค ม  2 5 5 8
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน  (ฉบับที่  4)  และประกาศ  ก.จ. ,ก.ท.  และ  ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 
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9) หนังสือจากส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา) 

     เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  
และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
(กองการศึกษา) 

   

 งบด าเนินงาน รวม 721,000 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น   
จ านวน 10,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. , และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองการศึกษา) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตาม

สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลง
วันที่12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 
(กองการศึกษา) 
 

   

148



 ค่าใช้สอย รวม 686,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 636,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าเข้าปก

หนังสือ ค่าล้างอัดรูป ขยายรูปภาพ ท ากรอบ ค่าถ่ายเอกสาร
เอกสาร ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษา) 

   

     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

   

   โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คะตวน จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล

แม่คะตวน 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 
6)หนังสือกระทรวงไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 
21 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษา) 

    ค่าวัสดุ  รวม 20,000 บาท 
     วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทนได้ แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วคุ้มค่า ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กเครื่องเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน
ด า  ตรายา ง  ขาตั้ ง  ( ก ระดานด า )  ที่ ถู พ้ื น  ตะแกร งว า ง
เอกสาร  เครื่ อ งตั ด โฟม  เครื่ อ งตั ดกระดาษ  เครื่ อ ง เย็ บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือเเขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋าตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก 
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ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้น 
เ ท ป  พี  วี  ซี  แ บ บ ใ ส  น้ า ย า ล บ ก ร ะ ด า ษ ไ ข  ไ ม้
บรรทัด  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่ อ  น้ า มั น  ไ ข  ขี้ ผึ้ ง  น้ า ดื่ ม ส าห รั บบริ ก า รประชาชน ใน
ส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
    3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วคุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึก 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Dig
italVideoDISC,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic 
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Tape,  Cassette Tape, Cartridge Tape) หั ว พิม พ์หรื อ เทป
พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ 
     (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรื อค่ าซ่อมกลาง  ดั งนี้  แผงแป้น อักขระหรือแป้น พิมพ์
(Key Board) เ ม น บ อ ร์ ด  (Main Board) เ ม ม โ ม รี่ ชิ ป 
(MemoryChip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เม้าส์ (Mouse) พริ้นเตอรส์วิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญา(Hub)แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การ์ด 
(Card) Ethernert Card,Lan Card,Antivirus Card,Soumd   
Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบ
ดิ ส เ ก็ ต  (Diskette) แ บ บ ฮ า ร์ ด ดิ ส ก์  (Hard Disk) แ บ บ
ซีดีรอม (CD Rom) แบบออฟติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมากที่
มท  0808.2/ว  1134 ลงวั นที่  9 มิ ถุ น ายน  2558 เ รื่ อ ง  การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

 งบลงทนุ รวม 70,800 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 70,800 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
     เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จ านวน 32,200 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
คุณสมบัติ 
   - ขนาด ไม่ ต่ า กว่ า  24 , 000  บีที ยู  ได้ รั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
   - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     ตู้กระจกบานเลื่อน (จ านวน 1 ตู้) จ านวน 7,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อกระจกบานเลื่อน จ านวน 1 ตู้ 

เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
(ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

     ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (จ านวน 1 ตู้) จ านวน 7,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้  

เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
(ซึ่งเป็นราคาที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
      เครือ่งคอมพ ิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 
    เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพ ิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา22,000บาท/เครื่อง)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ  
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 2,600 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว - ด า จ านวน 1 

เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

 งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

   โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 
จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา หมู่ที่ 3 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

      โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                        
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  หมู่ที่ 3 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   โรงเรียนบ้านแม่ออก หมู่ที่ 4 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) หมู่ที่ 5 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ หมู่ที่ 8     

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8   

จ านวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก    
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา หมู่ที่ 3 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)    

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมู่ที่ 3 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก    
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่ออก หมู่ที่ 4 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)    

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) หมู่ที่ 5 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก    
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)    

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ หมู่ที่ 8 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก    
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 

จ านวน 5,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายการอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)    

   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 5,992,308 บาท 
 งบบุคลากร  รวม 1,603,668 บาท 
  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) รวม 1,603,668 บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,101,552 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 3 อัตรา จ านวน 
12 เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. ต าแหน่ง ครู คศ.2 จ านวน 1 อัตรา 
    2. ต าแหน่ง ครู คศ.1 จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 
2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) 
และประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) ประกาศคะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2562  
10) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษา) 

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 อัตรา

เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)   
(กองการศึกษา) 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 376,116 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 
2)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

 งบด าเนินงาน รวม 2,012,740 บาท 
    ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตาม

สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562 
2)  ระเบ ียบกระทรวงการคล ัง  ว ่าด ้วยการ เบ ิกจ ่าย เง ิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลง
วันที่  12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 
(กองการศึกษา) 

  ค่าใช้สอย รวม 712,250 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ

ครูผู้ดูแลเด็ก 
(กองการศึกษา) 

   

   โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

   

     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 

จ านวน 223,300 บาท 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 28 คนๆละ 1,700 
บาท เป็นเงิน 47,600 บาท 
2. ค่าหนังสือคนละ 200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 
บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน คนละ 430 บาท จ านวนนักเรียน (3-5 ปี) 14 คน เป็นเงิน 
31,640 บาท 
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3. ค่าอาหารกลางวัน 245 วันต่อคนๆละ 21 บาท จ านวน 28 คน 
เป็นเงิน 144,060 บาท 
(กองการศึกษา) 

     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 

จ านวน 199,375 บาท 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 25 คนๆละ 1,700 
บาท เป็นเงิน 42,500 บาท 
2. ค่าหนังสือคนละ 200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 
บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน คนละ 430 บาท จ านวนนักเรียน (3-5 ปี) 14 คน เป็นเงิน 
28,250 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 245 วันต่อคนๆละ 21 บาท จ านวน 25 คน 
เป็นเงิน 128,625 บาท 
(กองการศึกษา) 

   

     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6 

จ านวน 184,815 บาท 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 27 คนๆละ 1,700 
บาท เป็นเงิน 45,900 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 245 วันต่อคนๆละ 21 บาท จ านวน 27 คน 
เป็นเงิน 138,915 บาท 
(กองการศึกษา) 

   

     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมดาใต้ หมู่ที่ 8 

จ านวน 54,760 บาท 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอุมดาใต้ หมู่ที่ 8 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 8 คนๆละ 1,700 
บาท เป็นเงิน 13,600 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 245 วันต่อคนๆละ 21 บาท จ านวน 8 คน 
เป็นเงิน 41,160 บาท 
(กองการศึกษา) 

   

  ค่าวัสดุ  รวม 1,305,217 บาท 
     วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
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    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทนได้ แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วคุ้มค่า ดังนี้ หนังสือเครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กเครื่องเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน
ด า  ตรายา ง  ขาตั้ ง  ( ก ระดานด า )  ที่ ถู พ้ื น  ตะแกร งว า ง
เอกสาร  เครื่ อ งตั ด โฟม  เครื่ อ งตั ดกระดาษ  เครื่ อ ง เย็ บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือเเขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋าตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก 
ดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้น
เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไข ไมบ้รรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 
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     วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,225,490 บาท 
    ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด 
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 
ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอาหารเสริมนม 
ดังนี้   
(1)  อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่คะตวน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหารเสริม (นม) จ านวน 4 แห่ง  เป็นเงิน 178,922 บาท 
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า   
          260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 28 คน เป็นเงิน 
56,929 บาท 
    1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง   
          260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 25 คน เป็นเงิน 
50,830 บาท 
    1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกเหนือ   
          260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 27 คน เป็นเงิน 
54,896 บาท 

   

171



    1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมดาใต้  
          260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 8 คน เป็นเงิน 
16,265 บาท 
(2) อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 
แห่ง เป็นเงิน 1,036,568 บาท 

      2.1 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า  
            260 วันต่อคนๆละ 6.58 บาท จ านวน 140 คน เป็นเงิน 
239,512 บาท 
      2.2 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)  
            260 วันต่อคนๆละ 6.58 บาท จ านวน 126 คน เป็นเงิน 
215,560 บาท 
      2.3 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา  
            260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 52 คน เป็นเงิน 
105,726 บาท 
      2.4 โรงเรียนบ้านแม่ออก  
            260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 31 คน เป็นเงิน 
63,029 บาท 
      2.5 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ  
            260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 84 คน เป็นเงิน 
170,788 บาท 
      2.6 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ  
            260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 44 คน เป็นเงิน 
89,460 บาท 
      2.7 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้  
            260 วันต่อคนๆละ 7.82 บาท จ านวน 75 คน เป็นเงิน 
152,490 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 
 
 

     วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000บาท 
    3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เ ท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
( ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
ฯลฯ   

   

173



ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet 
Feeder) เมาส์  (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ งบ๊อกซ์  (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 
Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษา) 

   วัสดุการศึกษา จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
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หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หุ่นเพ่ือการศึกษา แบบจ าลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดานไวท์บอร์ด 
ขาตั้ง (กระดานด า) แปรงลบกระดาน ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ชอล์ค ปากกาไวท์
บอร์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 
     ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู่

ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน ทั้ง 4 
แห่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 
2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่า
เคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

 งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
   เครื่องฟอกอากาศ จ านวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที ่22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

 งบเงินอุดหนุน รวม 2,335,900 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 2,335,900 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
   อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 2,318,400 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) จ านวน 552 คน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน 
จ านวน 200 วัน ได้แก่ 

      1. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า จ านวน 140 คน 
      2. โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา จ านวน 52 คน 
      3. โรงเรียนบ้านแม่ออก จ านวน 31 คน 
      4. โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) จ านวน 126 คน 
      5. โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ จ านวน 84 คน 
      6. โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ จ านวน 44 คน 
      7. โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ จ านวน 75 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(กองการศึกษา) 
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     อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส จ านวน 17,500 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส

แบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
- เป็นตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
3)  หนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท  0893.2/
ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2551 
(กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข รวม 915,440 บาท 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 915,440 บาท 
 งบบุคลากร รวม 241,440 บาท 
  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) รวม 241,440 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 241,440 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี และเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้                                                              
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542                                                                             
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535                                         
3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบ คคลส่วน
ท้องถิ่น  เรื่ อง  ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่ วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือจากส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 
9) หนังสือจากส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้ า ร า ชก า ร และพนั ก ง านส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  (ฉบั บ ที่  2 )  พ . ศ .  2561          
(ส านักงานปลัด) 
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 งบด าเนินงาน รวม 514,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 
   ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    
    เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาล

ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วย
การให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่คะตวน จ านวน 2 คน คนละ 6,000 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318  ลงวันที่ 
21 เมษายน 2564 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

   ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
    เ พ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่า
เช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจ าในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมทั้งการ
เดินทางไปฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง รวมทั้งการเดินทางไปฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 

   

   โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน เช่น ค่าป้ายโครงการค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
(ส านักงานปลัด) 

   

     โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในต าบลแม่คะตวน จ านวน 10,000 บาท 
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะภายใน

ต าบลเเม่คะตวน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
(ส านักงานปลัด) 
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   โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคที่น าโดยแมลง จ านวน 40,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรค

ที่น าโดยแมลง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าสารเคม ี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
(ส านักงานปลัด) 

   

       โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
     ตามปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
     เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 20,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 500 ตัว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 
531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความร่วมมือการณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก 
ค่าเดินทาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.   
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด)    

    ค่าวัสดุ  รวม 50,000 บาท 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ 
เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ส าลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง 
จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม 
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

183



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยปฏิบัติการ

การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
(ส านักงานปลัด) 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
     เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
     เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน    
     โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านผาผ่า จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 

บ้านผาผ่า ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ส านักงานปลัด) 
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   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านไหม้ จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 

บ้านไหม้ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวน 
3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่3 บ้านแม่เกาะ จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 

บ้านแม่เกาะ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่4 บ้านแม่ออกใต้ จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 

บ้านแม่ออกใต้ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่5 บ้านคอนผึ้ง จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 

บ้านคอนผึ้ง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6 บ้านแม่ออกกลาง จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 

บ้านแม่ออกกลาง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่7 บ้านแพะหลวง จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 

บ้านแพะหลวง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่8 บ้านอุมดาเหนือ จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 

บ้านอุมดาเหนือ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 3 โครงการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 400,320 บาท 
 งบบุคลากร รวม 349,320 บาท 
  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) รวม 349,320 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน    จ านวน 349,320 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1 ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้                                                              
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535                                       
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ว ไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8)  หนังสือจากส านักงาน  ก.จ . ,ก.ท.  และ  ก.อบต.ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ  
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือจากส านักงาน  ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่  
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
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การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2561 
(ส านักงานปลัด) 

 งบด าเนินงาน  รวม 51,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน    จ านวน 36,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะ 

ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ

ที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
(ส านักงานปลัด) 

   

  ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิ งหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขน
ย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของ

   

191



พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมทั้งการเดินทางไปฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รวมทั้งการเดินทางไปฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

((ส านักงานปลัด) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้ ป้องกัน ต่อต้านยา

เสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
(ส านักงานปลัด) 

   

   โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ   จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม   
ผู้พิการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ส านักงานปลัด) 
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   โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอาย ุ   จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ส านักงานปลัด) 

   

   โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน   จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เยาวชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ส านักงานปลัด) 

   

   โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี   จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน

ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 

 

 

195



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 260,000 บาท 
   งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 50,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา    จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 

  

 

 ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
  วัสดุกีฬา    จ านวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น ตะกร้อ

ฟุตบอล ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(กองการศึกษา) 

  

 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น    จ านวน 50,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจ าปี 

2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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2. พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 
(กองการศึกษา) 

   โครงการจัดงานวันร าลึกครบูาผาผ่า     จ านวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการจัดงานวันร าลึกครูบาผาผ่า 

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และ
ท าความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารผู้ เข้าร่วม
โครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งขบวนแห่ ค่ารางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดใน
กิจกรรมตามโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรม
การประกวดตามโครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีตามศาสนา ค่าน้ าดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 

  

 

 งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แม่สามแลบ) 
   จ านวน 25,000 บาท 

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา     
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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2. พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 
(กองการศึกษา) 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ    
   โครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอสบเมย    จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอสบเมย ให้กับ

อ าเภอสบเมย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 
(กองการศึกษา) 

  

 

   โครงการของดีอ าเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาว 
สบเมย 

จ านวน 70,000 บาท 

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการของดีอ าเภอสบเมยและ
ประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าเงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมตาม
โครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการประกวด
ตามโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้อบรม
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่และท าความสะอาดสถานที่ ค่า
น้ าดื่ม ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
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1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 

  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน    
   โครงการรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์)    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) 

ให้กับสภาวัฒนธรรมอ าเภอสบเมย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 

  

 

   โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 

2566 ให้กับสภาวัฒนธรรมอ าเภอสบเมย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
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4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 
(กองการศึกษา) 

   โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา    จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ประจ าปี 2566 ให้กับสภาวัฒนธรรมอ าเภอสบเมย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563  
(กองการศึกษา) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 4,743,900 บาท 
งานก่อสร้าง  รวม 4,743,900 บาท 
 งบบุคลากร  รวม 1,284,432 บาท 
    เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า )  รวม 1,284,432 บาท 
     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     จ านวน 900,960 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
    2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา 
    3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                                                                              
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535                                        
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่ว ไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือจากส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
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9) หนังสือจากส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่  
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 
(กองช่าง) 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน 6,660 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงาน

ส่วนต าบล ในกองช่าง 
  1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ รับ เงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)   
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม
2562 
(กองช่าง) 
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      เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน 42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  
และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที ่3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559          
(กองช่าง) 

   

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 313,512 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          

    1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จ านวน 1 อัตรา 
    2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809/ ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
(กองช่าง)  
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      เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน 21,300 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพ

ชั่วคราว  
    1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
(กองช่าง) 

   

 งบด าเนินงาน รวม 1,216,000 บาท 
    ค่าตอบแทน  รวม 135,000 บาท 
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่น   
จ านวน 100,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างกรรมการเปิดซอง
และสอบราคา กรรมการเปิดซองและประกวดราคา ผู้ควบคุมงานฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557                                                                   
(กองช่าง) 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน 35,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ

ที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 
12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
(กองช่าง) 

  ค่าใช้สอย รวม 821,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 681,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าเข้าปก

ห นั ง สื อ  ค่ า ล้ า ง อั ด รู ป  ข ย า ย รู ป ภ า พ  ท า ก ร อ บ  ค่ า ถ่ า ย
เอกสาร ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่ อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส าหรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขน
ย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(กองช่าง) 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา  ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง)  

   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน 100,000 บาท 
    (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึง่บริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่ อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เ รื่ อง  หลัก เกณฑ์และอัตราค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

  ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน   จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

   

208



    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วคุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด 
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง 
(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ ายชื่ อส านั กงาน  หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบ
ใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรืรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   วัสดุก่อสร้าง   จ านวน 80,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส่เชื่อม
เหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของทีโ่ดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ า
บาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
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ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม 
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อ เพลิงเครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ส าลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง 
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ ายาพ่น
หมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 

   

212



3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
( Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic 
Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หั ว พิมพ์หรือแถบพิม พ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
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Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

 งบลงทุน รวม 1,793,468 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 307,760 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
   รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 51,400 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
  (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาด เกินกว่า 
ซีซีที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซีเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีที่ก าหนด
ไว้  
  (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  
  (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ซึ่งเป็นราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

  ครุภัณฑ์การเกษตร    
   สลิง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 100 เมตร   จ านวน 22,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 100 เมตร 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลัก เกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   

   เครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว ขนาด 18 V แบตเตอรี่ 3Ah แท่นชาร์จ  
1 อัน 

  จ านวน 13,800 บาท 

    เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว ขนาด 18 V แบตเตอรี่ 3Ah แท่น
ชาร์จ 1 อัน 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   ปั้มสูบน้ าแบบซับเมิสสิเบิล ขนาด 7.5 แรงม้า   จ านวน 54,300 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อปั้มสูบน้ าแบบซับเมิสสิเบิล ขนาด 7.5 แรงม้า 

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอั ตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   

   ปั้มสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ จ านวน  
3 เครื่อง 

  จ านวน 105,660 บาท 

    เพ่ือจัดซื้อปั๊มสูบน้ าแบบหอยโข่ง 5.5 แรงม้า ไฟ 380 โวลต์ 3 เฟส 
เครื่องละ 35,220 บาท จ านวน 3 เครื่อง 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   สว่านไร้สายกระแทกได้ขนาด 13 มิล(1/2") ขนาด 18 V แบตเตอรี่  
5 Ah 

  จ านวน 7,200 บาท 

    เพ่ือจัดซื้อสว่านไร้สายกระแทกได้ขนาด 13 มิล(1/2") ขนาด 18 V 
แบตเตอรี่ 5 Ah 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3   จ านวน 6,300 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 

A3 จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถก าหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอั ตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่2  (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ (ราคา 30,000บาท/เครื่อง)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) 
และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเ พ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
480 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่ อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 3 เครื่อง   จ านวน 17,100 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 3 เครื่อง เครื่อง

ละ 5,700 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ า ใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,485,708 บาท 
  ค่าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ    
   โครงการปรับปรุงห้องสุขาส านักปลัด                             

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
  จ านวน 100,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องสุขาส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน  
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาวรวม 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 
2.5 เมตร  
- ติดตั้งโถปัสสาวะชาย จ านวน 2 ชุด  
- ติดตั้งโถชักโครก จ านวน 3 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 
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   โครงการต่อเติมอาคารกองการศึกษา   จ านวน 200,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมอาคารกองการศึกษา 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.20 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน  

บ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 
  จ านวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาใน
หมู่บ้าน บ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 ดังนี้ 
- ติดตั้งปั๊มสูบน้ าแบบซับเมิสสิเบิ้ลขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 26 ใบพัด 
จ ำนวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมปั๊มสูบน  ำจ ำนวน 1 ชุด 
- เดินสายไฟ 5 ปั๊มสูบน้ าขนาด 380 โวลท์ จากตู้ควบคุมไปยังปั๊มสูบ
น้ า จ ำนวน 1 แห่ง 
- ประสานระบบท่อสูบน้ าดิบจากปั๊มสูบน้ าถึงท่อเมนระบบสูบน้ าเดิม 
จ ำนวน 1 แห่ง 
- ซ่อมแซมท่อจ่ายน้ าประปาจุดที่เสียหายภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   

   โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3   จ านวน 200,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้าน

แม่เกาะ หมู่ที่ 3 โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาภูเขา บ้านแม่
เกาะ หมู่ที่ 3 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 
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   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่ออกใต้ หมู่ที่ 4 

  จ านวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม 
โดยการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ออกใต้ หมู่ที่  4 โดย       
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   

   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่ออกกลาง หมู่ที่ 6 

  จ านวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม 
โดยการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ออกกลาง หมู่ที่ 6 โดย   
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   

   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 7   จ านวน 74,228 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

บ้านแพะหลวง หมู่ที่  7 โดยวางระบบท่อประปา PVC ยาวรวม 
690.00 เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ า จ านวน 12 จุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   

   
 

โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แพะหลวง หมู่ที่ 7 

  จ านวน 111,480 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนดินเดิม บ้านแพะ
หลวง หมู่ที่ 7 โดยการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ 
- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 

   

222



- เทคอนกรีตเสริมเหล็กลานเอนกประสงค์ ขนาดพ้ืนที่ 115.00 
ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยการเทพื้นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 

  จ านวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม 
โดยการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 โดย      
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน) 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท 
  เงินอุดหนุน    
  เงินอุดหนุนรัฐวิสากิจ     
   โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรห้วยทบศอก บ้านไหม้ หมู่ที่ 2   จ านวน 200,000 บาท 
    อุดหนุนการไฟฟ้าฯ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรห้วยทบศอก บ้าน

ไหม้ หมู่ที่ 2 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
(กองช่าง) 

   

   โครงการขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5   จ านวน 200,000 บาท 
    อุดหนุนการไฟฟ้าฯ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน บ้านคอนผึ้ง หมู่

ที่ 5  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
(กองช่าง) 

   โครงการอุดหนุนค่ารังวัดพื้นที่สาธารณะ   จ านวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนค่ารังวัดพื้นที่สาธารณะ 

- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร 
แผนงานการเกษตร   รวม 1,156,400 บาท 
   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม 1,106,400 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม 389,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน   จ านวน 389,400 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้                                                              
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                              
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535                                        
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น                                       
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8)  หนังสือจากส านักงาน  ก.จ . ,ก.ท.  และ  ก.อบต.ด่วนที่ สุ ด
ที่  ม ท  0 8 0 9 . 3 / ว  2 6 8 3  ล ง วั น ที่  1 5  ธั น ว า ค ม  2 5 5 8 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 
9)  หนังสือจากส านักงาน  ก.จ. ,ก.ท.และ  ก.อบต ด่วนที่สุดที่  
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
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การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2561 
(ส านักงานปลัด) 

 งบด าเนินงาน รวม 695,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน    จ านวน 60,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ 

ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ//พนักงาน/ลูกจ้าง   จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ

ที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 
12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
(ส านักงานปลัด) 
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  ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส า หรับ
ยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ท านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขน
ย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
(ส านักงานปลัด) 

   

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   จ านวน 5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด)  
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   โครงการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร          จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่คะตวน รวมถึงโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่คะตวน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 

  

 

  ค่าวัสดุ   จ านวน 100,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง   จ านวน 87,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรื อ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส่เชื่อม
เหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียมสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
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สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ า
บาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

   วัสดุการเกษตร   จ านวน 13,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการด าเนินการ
กิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น 
การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการส่งเสริมการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติมโตอย่าง
ยั่งยืน  
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่อง
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ดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ 
ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า 
น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น 
ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ า  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1425 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า   จ านวน 500,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

 งบลงทุน รวม 22,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
   โซล่าเซลล์   จ านวน 22,000 บาท 
    เพ่ือจัดซื้อชุดโซล่าเซลล์ 

เพ่ือใช้ในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
แม่คะตวน  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ประกอบชุด ดังนี้ 
- แผงโพลิคริสตัลไลน์ 330W (1 แผง) 
- โซล่าชาร์จเจอร์ PWM มีช่อง USB 20A (1 ตัว) 
- แบตเตอรี่ 135 Ah (2 ตัว) 
- อินเวอร์เตอร์ PSW ขนาด 1000W (1 ตัว) 
- ชุดสาย MC4 (1 ชุด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
   โครงการปลูกป่า-บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ   จ านวน 30,000 บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการปลูกป่า-บวชป่า

เฉลิมพระเกียรติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 

  

 

   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 20,000 บาท 

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
(ส านักงานปลัด) 
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