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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
       ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิ้น 48,000,000.- บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป            รวม 16,108,083.-.บาท  
งานบริหารทั่วไป                                                   รวม 15,446,583.-.บาท  
1.งบบุคลากร  (รหัสบัญชี 520000)       ตั้งไว้           11,115,183.- บาท 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า         ตั้งไว้              9,020,673.- บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ตั้งไว ้   3,175,920.- บาท                       

(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก    (รหัสบัญชี 210200)                                 จ านวน  514,080.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายก  

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7 /ว 2084 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบล                 จ านวน 42,120.-   บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล จ านวน 1 อัตราๆละ 
1,750 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือนเป็น เงิน 21,000 บาท และเงินประจ าต าแหน่งรอง
นายกองค์การ บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

            (3) ประเภทเงินตอบแทนพิเศษนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล           จ านวน 42,120.-  บาท            
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือนเป็น เงิน 21,000  บาท 



และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ   
ละ 880 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหารส่วน
ต าบล รองนายกองศ์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล เลขานุการนายกองศ์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

          (4)  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                    จ านวน 86,400.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล  
จ านวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองศ์การ บริหารส่วน
ต าบล รองนายกองศ์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วน
ต าบล และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 
 2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องศ์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
      (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (รหัสบัญชี 210600)  จ านวน 2,491,200.-บาท     

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

   -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 



2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
 3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                         ตั้งไว ้5,844,753.- บาท 
 (1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)                  ตั้งไว ้5,496,753.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน ต าบล 
   จ านวน 15 อัตรา ดังนี้ 

1 .  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
2. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
3. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน หัวหน้าส านักปลัด   
4. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นิติกร  
5. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักทรัพยากรบุคคล  
6. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
7. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักพัฒนาชุมซน   
8. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
9. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักจัดการงานทั่วไป   
10. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
11. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
12. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการ   
13. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง  
14. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี  
15. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
- เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานพัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                               (2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                   



- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ดังนี้ 
    1.ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง        จ านวน    84,000.-  บาท 
    ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 

- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2.) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน เดือน ลงวันที่ 
22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.ร/ว 
28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

1) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        2.ประเภท เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย      จ านวน 54,000 บาท 
        ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
        ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
          - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1.) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  
       เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
       ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
       2.) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
      และวิธีคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
      ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  
   ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และ 

 วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร ( พ.ต.ก.)  
 (ฉบับที่ 3) 

   3. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง                        จ านวน    210,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

            1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

     3.หัวหน้าส านักปลัด   
                                  4.ผู้อ านวยการกองคลัง  

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ใน   

       ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 



     2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวัน ที่ 30  
      ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการ 
      บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หมวดค่าจ้างชั่วคราว       ตั้งไว ้2,094,510.- บาท 
(1) ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 2,015,760  บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง 
   ตามภารกิจ  ดังนี้ 

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    
2.ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
4.ต าแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ า  
5.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง)  
6.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ า)   
7.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
8.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
9.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
10.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
11.ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  
12.ค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  

   -ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)   
   -ต าแหน่ง นักการภารโรง   

   - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน 

ลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 

30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

(2) ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                            จ านวน    78,750  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน จ้างตาม
ภารกิจ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวัน ที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการ



บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)                                                  รวม  4,263,000.- บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ      ตั้งไว้    3,948,000.-บาท  
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                                                ตั้งไว้        980,000.-บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน    730,000.-บาท 
   1.) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน       จ านวนเงิน 600,000 บาท 

   ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ส านักปลัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ  
   แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน  
   ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

2) 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 าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป๋นุกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างชอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

  2.)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ                        จ านวน  130,000.- บาท 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวง  
 การคลังก าหนด  ค่าตอบแทน อปพร.(หรือค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.)  
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  
   ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ 

 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 3.) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19  กันยายน 2560 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 4.) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 
    เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 7271   
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
 ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
   6) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
 ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 



   7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560   

 8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของอปท.พ.ศ.2555               
 (2) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)     จ านวน  150,000.- บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการ 
    เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน          

 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น   

     (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
                      3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น   

    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 

     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง  
หลักเกณฑ ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
(3) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)   จ านวน  100,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  
  ที่ควรจะได้รับ 
  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ด้งนี้ 

1.)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

      2.)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
                         การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
      3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
                         บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
                         4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  

  บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
            2.2 ค่าใช้สอย        ตั้งไว้   รวม 2,443,000.- บาท 

           (1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310100)  ตั้งไว้ 1,448,000.- บาท 
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่       จ านวน 1,326,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  

      1.) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   
  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน       

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้าน  
 ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ      



 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ  
  ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย  
 ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป       
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป  
 2.) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       จ านวน    42,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือน 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ด้งนี้ 
1 .)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

 2.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

 4.)หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆดังนี้      จ านวน 80,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 
  1.ค่าเยบ็หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจา้งถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 
  2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ 
  3.ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ฯลฯ 
  4.ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสั่งของ, 
    จัดท าอาหาร,จัดท าอาหารว่าง,ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ, 
    ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างจัดท าเว๊ปไซด์  ค่าบ ารุงรักษาเว๊ปไซด์ ฯลฯ 
  5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 
  6.ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์  
          ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ฯลฯ 

         เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

      และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
          2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                 3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
                   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
                  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

         4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  



           ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ  
          การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

           (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)         ตั้งรวม จ านวน  50,000 บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร  
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยแยกเป็น 
                      1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     จ านวน 5,000 บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

                      2 ) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ   จ านวน 20,000 บาท  
                     คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ 
                     สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
                     ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง อ่ืนกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

- เป็นไปตามหนังสือ สั่งการดังนี้ 
  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/0766 ลงวันที่ 5 

     กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเป็นจ่ายเงินค่า 
   รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน    จ านวน   5,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามหนังสือ สั่งการดังนี้ 

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/0766 ลงวันที่ 5 
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเป็นจ่ายเงินค่า 
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท.พ.ศ.2562 
3.หนังสือ มท.0808.2/ว 0766 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

                    4) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                   จ านวน 20,000 บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันส าคัญ 

                      ต่างๆของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ตามนโยบายหรือค าสั่งของ อ าเภอจังหวัด  
                      กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
                      ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
                      ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
                       ในการจัดงาน เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เงินรางวัลที่มอบให้ 
                       ผู้ชนะการแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย 
                       และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการ จัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ ฐานอ านาจ ดังนี้ 
                        1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
                         และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                       2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  



                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                       3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
                         การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
                     (3)ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้ 745,000.-บาท 
                         1.ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ             จ านวน    15,000 บาท 
                            พวงมาลา ค่าซดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
                       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงาน หรือกิจกรรม ต่าง ๆ  

      ค่าพวงมาลัย ข้อดอกไม้ กระเข้าดอกไม้และพวง มาลา  ตามความจ าเป็นหรือ 
      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าไข้จ่ายในการจัดงาน 
         การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

             2.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 
                         เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

      3.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจ่าย 
         ค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

                        4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
         กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 113 โครงการล าดับ 119 
           2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ              จ านวน 100,000 บาท 

            - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
   อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าท่ีพัก ค่าบริการ  

     จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  
     ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการของ  
     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  
     และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
     ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
     หรือ ไปติดต่อราชการ  -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
  ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
                ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
      3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
                       ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 117 โครงการล าดับ 97 
3.ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                    จ านวน  100,000 บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการล าดับที่ 105  
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น   จ านวน 300,000 บาท 

         กรณีครบวาระและกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
กรณีครบวาระและกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ กฎหมายก าหนด อีกท้ังการให้ความ
ร่วมมือในการประซาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาซนให้ทราบถึง
สิทธิ และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน ราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที ่ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเข่าอุปกรณ์ ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ 
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับ  ที่ 7 พ.ศ. 2562 

             2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน   
              ทองถิ่น พ.ศ. 2542 

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  4.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
                   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ. 2561 -2565  หน้า 117 โครงการล าดับที่  96 

     5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   จ านวน 200,000 บาท 
    ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา 
  ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
  อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนโดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
  การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง  ค่าท่ีพัก 
  ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณ  ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ 
  จัดท าโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 



                     1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                       ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ.2546 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

                 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการล าดับที่ 105 
         6.โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน                   จ านวน  10,000 บาท 
 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย   
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน   
 พิธีเปิดและปิดการค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสาร 
  ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวิทยากร 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมหรือในการจัด 
  กิจกรรม ส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม,ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ห้าปีพ.ศ.2561 -2565 หน้า 107 โครงการล าดับที่  77 
    7.โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ      จ านวน 20,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการ 
ทุจริตในภาครัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
สถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ 
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
อบรมหรือในการจัดกิจกรรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติม',ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ติ พ.ศ.2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โครงการที่  101 หน้า 117 

 (4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                        จ านวน     200,000    บาท 
 (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได ้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท่ีมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก  
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ชื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
                        ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
                        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 
       ลงวันที่ 9 มิถนุายน   2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก  
       ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           2.3 ค่าวัสดุ                                             ตั้งไวร้วม     525,000  บาท 
      ( 1.) ประเภทวัสดุส านักงาน                    จ านวน       70,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ประเภท วัสดุคงทน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ 

            ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง เอกสาร 
 เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  
                 น้ ายาลบค าผิดตลับผง หมึกน้ า หมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษสมุด ซองเอกสาร 
                 แฟ้มธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  
                 แบบพิมพ์ น้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 



ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

(2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน 5,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่าง ๆดังต่อไปนี้ 

ประเภท วัสดุคงทน เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง 
                    ไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ 

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ 
และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ 
 ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา อากาศส าหรับวิทยุ 
 เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  

ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง แผง วงจร 
                  ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

 -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248  

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

 (3) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  60,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภท วัสดุคงทน  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า 
จานรอง ถ้วยชาม ซ้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่ นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน  
เตารีด เครื่องบดอาหาร กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ถังขยะแบบยางรถยนต์ 
ถังขยะพลาสติก ฯลฯ 
ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ผ้าถูพ้ืน 
ผ้าห่ม มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจดืที่ซ้ือจาก เอกชน ฯลฯ 

            -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณชององค์กรปกครองส่วนท้องลื่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 



(4) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่าง ๆดังต่อไปนี้ 

              ประเภทวัสดุคงทน 
- ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ 
- ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  
ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  
ล็อคคลัคช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ 
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
- แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้นไม่คงทนสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ 
 น้ ามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 

                            ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ไดแ้ก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเติม'ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ขุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ'พัด หม้อน า 
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง รถ 
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(5) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  200,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันชื้อเพลิง น้ ามัน ดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน  
                 น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                          จ านวน 10,000 บาท 
- -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน 
- ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายการใช้งาน ไม่
ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  
ซ่อมแซม'ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง กล่อง  
ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ เทป เลนส์ซูม 
 กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้นไม่คงสภาพเติม  
ดัง นี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

 ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน 70,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       
   ประเภทวัสดุคงทน 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่
ยืนนาน หรือเม่ือน่าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จาน
บันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง 
ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป           
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น  
1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
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4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผ่นกรองแสง 
6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 

 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ สิ่งของที่เป๋นอปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง  
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card เป็นต้น 
10. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
11. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต้น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

(8) ประเภทวัสดุอื่น ๆ                 จ านวน    10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงเก็บสวะ 
หัวเชื่อมแก็ส หัววาลว์เปิด-ปิดแก็ส ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
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ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   315,000.-บาท 
(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า        จ านวน 250,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานและกิจการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค 

(2) ประเภท ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงานสถานที่สาธารณะ หรือ อาคาร  
 สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(3) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน 55,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น  
ค่าเช่าเครื่องค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็น 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 
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3.งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   33,400.-บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                   จ านวน    33,400.-     บาท 

(1) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน    24,800.-     บาท 
1.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด             จ านวน  15,800 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง 
คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงาน ประมาณเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 113 โครงการล าดับ 3 

2.จัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักพิง  จ านวน  2 ตัว               จ านวน    9,000 บาท    
    เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังแบบมีพนักพิง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 
โครงการล าดับ 24 

 
       (2)ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)                   ตั้งไว้จ านวน 8,600.- บาท 
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
 จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 113 โครงการล าดับที่ 2 
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4.งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)  ตั้งไว้     35,000  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000)         ตั้งไว้     35,000  บาท 
(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการเหลือประชาชนระดับอ าเภอ จ านวน  15,000  บาท 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอมัญจาคีรี 

- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประซาซน 
 ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  119 โครงการล าดับที่ 102 
(2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)   

1.เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี     จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอมัญจาคีรี 
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 119 โครงการล าดับที่ 101 
 
 
 
 

 

งานบริหารงานคลัง  
งานบริหารงานคลัง    (รหัสบัญชี 00113)                 636,500.- บาท 
งบด าเนินงาน                     ตั้งไว้    585,000.- บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้    545,000.- บาท       

ค่าตอบแทน     ตั้งไว้    225,000.-  บาท  
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  170,000  

บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน        
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทน

อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปี  

    (2)  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)     จ านวน  20,000.- บาท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการ 
         เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 

          2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น   
          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
          3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น   
           (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
          4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
          2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ 
          ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
          5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 
          2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ 
          ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     

(3) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)  จ านวน  35,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  
ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ด้งนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพ่ิมเดิมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
 

หมวดค่าใช้สอย         รวม 200,000 บาท 
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ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน    20,000 บาท 

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
  1.ค่าถ่ายเอกสาร 

 2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
 3.ค่าก ากัดสิ่งปฏิกูล 
 4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย 
แพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ )  
ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ่าบีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า 
สาธารณูปโภค 

 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท 

(1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน 50,000 บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  

อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก ค่าบริการ  
 จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  
 ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  
 และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดต่อราชการ 
 -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
           ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
           ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559                           

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 117  
โครงการล าดับที่ 97 

     (2).ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                  จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง กองคลัง 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 
โครงการล าดับที่ 105 

(3)โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                จ านวน  30,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมหรือในการจัด
กิจกรรม  
-   ส าหรับการจัดท าโครงการเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1 .ระเบียบกระทรวงมหาดุไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พฺ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 109โครงการ
ล าดับที่ 119 

(3) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านภาษีประจ าปี                                          จ านวน   20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายตามโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
(ภ.บ.ท.ร) ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน  พิธี
เปิดและปิดการค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร 

    ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้า
ร่วม 

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้   บรรจุ เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการอบรมหรือในการจัดกิจกรรม ส าหรับการจัดท าโครงการเป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พฺ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  118 โครงการล าดับที่ 108 
 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้ 
ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ด้งนี้ 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
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แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค่าวัสดุ                                                                    รวม  120,000.- บาท 
ประเภท วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)     จ านวน  70,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
     ประเภท วัสดุคงทน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ  
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง เอกสาร 
เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน่  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด ตลับผง หมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ คลิปกระดาษคาร์บอน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ น้ า
ดื่ม ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1 .หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ     
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  
    (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
     (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  ไม่
เกิน 20,000 บาท 
     (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

      ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
      ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
 ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  ซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง 
ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป           
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น  
1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
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2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผ่นกรองแสง 
6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 

 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง  
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus 
 Card, Sound Card เป็นต้น 
10. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
11. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต้น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

 
หมวดค่าสาธารณูปโภค   (รหัสบัญชี 340400) ตั้งไว้   40,000  บาท 
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์         จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ค่าโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็น 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 
 
งบลงทุน           ตั้งไว้จ านวน 51,500.- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้จ านวน 51,500.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์       ตั้งไว้จ านวน 51,500.- บาท 
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 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)   ตั้งไว้จ านวน 29,500.- บาท 
1.ตู้เอกสารเหล็กชนิด 2 บาน     จ านวน 1 หลัง     จ านวน  5,500 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน (มอก.) ใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทาง 
ราชการจ านวน 1 หลัง  แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รหัสบัญชี 410100 
2.ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จ านวน  1 หลัง       จ านวน  7,500 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน 
 ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม 
บญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการ
ล าดับ 3 

3.ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ช้ัน (20 ช่อง) จ านวน 3 หลัง       จ านวน  16,500 บาท 
-เพ่ือจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น (20 ช่อง) เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการ
ล าดับ 3 รหัสบัญชี 410100 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)        ตั้งไว้จ านวน 22,000.-บาท 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ตั้งไว้ 22,000.-บาท จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

 -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
          เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการ
ล าดับ 2 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล          จ านวน  10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน 
เวทีประชาคมต าบลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท า โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

5) หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /
ว1617 ลงวันที่16 สิงหาคม2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค่า ถาม-
แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลง 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 117โครงการ
ล าดับที่ 100 

รายจ่ายอ่ืน     รวม  15,000 บาท    
รายจ่ายอ่ืน 

1.ค่าจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป   จ านวน  15,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปใน 
การเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการ 
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภาย 
ในหรือภายนอกเป็นหน่วยส ารวจประชาชน เจ้าหน้าที่ชองรัฐ หน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานเอกซนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ .2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 119โครงการ
ล าดับที่ 112 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                       รวม  390,000.-  บาท              
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                     รวม  390,000.-  บาท     
งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 520000)      ตั้งไว ้     385,000.-  บาท               
ค่าตอบแทน                                                               ตั้งไว้  จ านวน 80,000 บาท              
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้ กับผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 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. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
                4. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
                    ว่าด้วยค่าใชจ้่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา 
                    สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
                6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 7271  
                    ลงวัน ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                    ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ค่าใช้สอย                                                                                       ตั้งไว้ 265,000 บาท 
(1.)ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวน 10,000 บาท 
   1.1 ค่าจ้างเหมาบริการเติมผงเคมถีังดับเพลิง                                        จ านวน 10,000 บาท 
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเติมผงเคมีชนิดผงเคมีแห้งและอัดแรงดันตลอดจนอุปกรณ์ 

เช่น มาตรวัดแรงดัน สายฉีดผงเคมี ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข   

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
      2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
          3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
       ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ- 
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       รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
  4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  

      ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ   
      ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า 
      สาธารณูปโภค 
(2)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้ 255,000 บาท 
               1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย                จ านวน  30,000 บาท 

                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 
 และ ระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ  
การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ ฝึกอบรม ค่า วัสดุ อุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน 
 การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า อาหาร ค่ายานพาหนะ  
ค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 

              - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
           1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
               และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
           3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
            4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 82 โครงการ ล าดับที่  24 

             2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์      จ านวน 45,000 บาท 
              - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ 
 ประชาชน ช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ,เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ  
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ กรวยจราจร 
 เครื่องดื่มบริการประชาชน  ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร 
 และสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่าย ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
 ในโครงการ  
 
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

  1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
                        และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

  2.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
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              3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
                 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าท าการแข่งขันกีฬา 
                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

                     4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ ว 1634 
                        ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้า  83  โครงการล าดับที่ 25 
              ๓) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       จ านวน 80,000 บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย  
      ฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
      สถานทื่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
      ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ 
      ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ 
      และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

        ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า   82  โครงการล าดับที่  21 
4.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน       จ านวน  30,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้และการตกแต่งสถานทื่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ 

       เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เช้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ 
    ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ 
       จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

        ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 25๖2 
       ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
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          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า 83 โครงการล าดับที่ 26 

5.โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จ านวน 70,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสวนหม่อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร  
ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เช้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ 
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรม 
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
      และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 2562 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

           5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ ว 7367  ลงวันที่ 4   
              ธันวาคม 2562 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5329  ลงวันที่  
    26 ธันวาคม 2562 

          7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440  
             ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563  

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
 
 

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)                                                                     จ านวน 40,000 บาท 
1. ประเภทวัสดุงานปอ้งกัน         จ านวน  40,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
สายส่งน้ าแบบผ้าความดันสูง หัวฉีดน้ าปรับระดับได้ ไฟฉาย ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในภารกิจงานรักษาความสงบภายใน 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
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ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
3.งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   5,000.-บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                   จ านวน    5,000.-     บาท 

(1) ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน (รหัสบัญชี 5411700)    จ านวน    5,000.-     บาท 
1.จัดซื้อเลื่อยยนต์             จ านวน  5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ผลิตจากวัสดุคุณภาพคงทน แข็งแรง  
ก าลัง 0.85 แรงม้า บาร์ยาว 11.5 นิ้ว (ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องขึ้นทะเบียน)  
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ความเร็วรอบ : 7500/min เปลี่ยนใส่บาร์ใหญ่ได้ เชื้อเพลิง:  
น ามันเบนซิน/หรือแก๊สโซฮอล์ ผสมน้ ามัน 2T (ออโต้ลูป) ในอัตราส่วน 20:1 
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน จานวน 388,000 บาท 
งบดาเนินงาน จานวน 288,000 บาท 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
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อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท 
1.1 ค่าค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน อปพร. จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน อปพร.อบต.กระทุ่มราย 

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย จานวน 170,000 บาท 
1.ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จานวน 30,000 บาท 
1.1 โครงการจ้างเหมาบริการเติมถังดับเพลิง จานวน 30,000 บาท 
ชนิดผงเคมีแห้ง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเติมผงเคมีแห้งและอัดแรงดันตลอดจนอุปกรณ์ 
เช่น มาตรวัดแรงดัน สายฉีดผงเคมี ฯลฯ 

2. ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการ จานวน 140,000 บาท 
ทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ จานวน 70,000 บาท 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจาปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2558 
2.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน จานวน 20,000 บาท 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. จานวน 50,000 บาท 
อปพร.ตาบลกระทุ่มราย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.ตาบลกระทุ่มราย 

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ จานวน 68,000 บาท 
1. ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง จานวน 68,000 บาท 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น เสื้อกันไฟ หมวก 
รองเท้า สายส่งน้าแบบผ้าความดันสูง หัวฉีดน้าปรับระดับได้ 
เพ่ือใช้ในภารกิจงานรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศึกษา     ตั้งไว้  4,310,495.- บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        ตั้งไว้  1,617,520.- บาท 
งบบุคลากร  ตั้งไว้  1,196,520.- บาท 
เงินเดือน (ฝายประจ า)   ตั้งไว้    719,460.- บาท 
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ประเภทเงินเดือนพนักงาน               จ านวน   677,460.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
    จ านวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน  
    อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2. หนังสือส านักงาน กจ.กุท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว ้                                              จ านวน 42,000.- บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง รายละเอียดดังนี้ 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน  
     อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ 
 จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้    477,060.- บาท 
    ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220100)  จ านวน 414,120 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 3 คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้และเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณี
ค่าตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หรือไม่ได้รับจัดสรร) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 

      ประเภท เงินเดือนหรือเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)     จ านวน 62,940 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  3 คน รายละเอียดดังนี้ 

(จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดสรรให้และเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีค่าตอบแทนรวมกับ 
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เงินเพ่ิมค่าครองชีพสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ได้รับจัดสรร) 
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน 
  ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)              ตั้งไว้ 421,000.-บาท   
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             ตั้งไว้ 421,000.-บาท   

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                      ตั้งไว ้110,000.-บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000.-บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน                
    ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                  

      เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
  มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน  
 มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย 
 อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.ร/ว 380  
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน 
 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ 
      จ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 27  
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
      หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็น  
      กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)   จ านวน 10,000.-บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มี  
    สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ 
     ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
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     การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
      บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
      บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

 ค่าใช้สอย                              ตั้งไว้ 241,000.-บาท 
1.ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310110)              จ านวน  161,000.-บาท 

1.)ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่    จ านวน 156,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน       
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   78,000.-บาท 
 ค่าจ้างเหมานักการภารโรง 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานักการภารโรงประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน   78,000.-บาท 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ด้งนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าบีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ  
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 
4) หนงัสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2.)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการเป็นค่าด าเนินการต่างๆ รายละเอียดดังนี้                  จ านวน 5,000.-บาท 

1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารต่างๆ ฯลฯ 
   2.ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่น'พับ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
   3.ค่าจ้างเหมาบริการตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
   4.ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสิ่งของ  จัดท า อาหาร 
   5. ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
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ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ่าบีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

   2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 60,000.-บาท  
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน  20,000.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร 
สมาขกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

           1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
                       ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ  
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

            2.)ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ              จ านวน  30,000 บาท                      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง                                        
กองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 
โครงการล าดับที่ 105 

3.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก   จ านวน 10,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ 
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน พาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

                     1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่  120  
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    โครงการล าดับที่ 114 
3.ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  20,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถไข้งานได้ตามปกติ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

                      1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

                      2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ                                     ตั้งไว ้70,000.-บาท 
1.ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน 40,000.-บาท 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 -ประเภท วัสดุคงทน  เช่น  เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด 
    กรรไกร เก้าอ้ีพาสดิก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ กระดาษ 
    นาฬิกาแขวน ฯลฯ 
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
   น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง 

                     เอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิปกระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการข้อหรือ  
                     จ้างพิมพ์ แบบพมิพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประซาซนในส านักงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิ้น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 
 

 2.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)       จ านวน 30,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
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  - ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ 
    การใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน่าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่ 
     สามารถ  ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ  
     จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสั้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาคงเดิม เช่น  

  1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
 Compact Disc, Digital Video Disc) 
 2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
 3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
 4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 5. แผ่นกรองแสง 
 6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 
         - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ 
 ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการ 
 ซ่อมบ ารุง ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
 1.สายเคเบิล 

2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, 
 Anti Virus Card, Sound Card เป็นต้น 
10. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
11. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต้น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             ตั้งไว้   2,602,975.-บาท 
งบด าเนินงาน     ตั้งไว ้1,106,975.-บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ 1,106,975.-บาท  
ค่าใช้สอย              ตั้งไว้ 283,250.-บาท 
1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       ตั้งไว้  283,250.-บาท 
1.) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                               จ านวน  90,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น  
ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวัล ค่าจัดข้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เงินรางวัลส าหรับ มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งชันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 หนา้ที ่ 71 ล าดับที่ 7 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     จ านวน 193,250 บาท 
   (1) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)     จ านวน 42,500 บาท 
- เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรให้อัตรา 
คนละ 1,700 บาท/ปี (จากเงินอดหนุนสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจัดให้) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2552  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.ร/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 

-    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 120 ล าดับที่  117 
 (2) ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จ านวน 28,250 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรให้อัตราคนละ  
1,130 บาท (จากเงินอดหนุนสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจัดให้) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2552  
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2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.ร/ว 1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 

-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 120 ล าดับที่ 117 
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จ านวน 122,500 บาท 
- เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรให้อัตรา คนละ 20 บาท/วัน จ านวน 
245 วัน (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้) รายละเอียด ดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที ่ 120 ล าดับที่  117 
ค่าวัสดุ       ตั้งไว ้  823,725.-บาท 

    1.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภท วัสดุคงทน  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ รูป มีด ถัง 
ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ซ้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน 
เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด ไม้ถู
พ้ืน ผ้าถูพ้ืน ผ้าห่ม มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจืดทีซ่ื้อจาก 
เอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / 
      ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก  
      ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณชององค์กรปกครองส่วนท้องลื่น 
             2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2  
       /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  
        จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                          จ านวน  10,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภท วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย  
ขวาน กบไสไม้ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  
สว่าน โถส้วม อ่างล้าง มือ ราวพาดผ้า ฯลูฯ 

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต ์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ 

ประเภท วัดสุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  
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ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
                    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                     1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว  
           1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท 
            รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     2.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
             ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ 
             ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

3.ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)      จ านวน 735,820.-บาท 
1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็กเล็ก ป.1 - ป.6  
ให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
จ านวน 9 แห่ง จ านวน 260 วันๆ ละ 7.37 บาท/คน 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรัฐบาลจัดสรรให้) 

รายละเอียดดังนี้  
1 .โรงเรียนบ้านสวนหม่อนราษฎรสงเคราะห ์ 
2.โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 
3.โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 
4.โรงเรียนบ้านขามครุราษฎร์อุปถัมภ์  
5.โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 
6.โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 
7.โรงเรียนเหล่ากกหุ่งสว่าง 
8.โรงเรียนบ้านชีวังแคน 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มถุินายน 2561 เรื่อง การซักซ้อม  
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.   จ านวน  47,905.- บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรไห้เด็กปฐมวัย จ านวน  
260 วันๆ ละ 7.37 บาท/คน จ านวน เงิน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จากรัฐบาลจัดสรรให้)  

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มถุินายน 2561 เรื่อง การซักซ้อม  
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                            จ านวน 10,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ประเภทวัสดุคงทน -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม 
ปกติมีอายการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย 
 ไม่สามารถ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  
ขาตั้ง กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป 
 เลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
               ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง-ไดแ้ก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด 
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) 
 รูปสีหรือขาวด าที่ ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่   จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    ตั้งไว้     1,586,000.-  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้     1,586,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)                                 ตั้งไว้    1,586,000.-บาท 

 (1) เงินอุดหนุนโรงเรียนในต าบลสวนหม่อน                      จ านวน 1,536,000.-บาท 
- เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันส าหรับ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .)  
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท/คน 
รายละเอียดดังนี้  
1.โรงเรียนบ้านสวนหม่อนราษฎรสงเคราะห ์ 
2.โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 
3.โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 
4.โรงเรียนบ้านขามครุราษฎร์อุปถัมภ์  
5.โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 
6.โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 
7.โรงเรียนเหล่ากกหุ่งสว่าง 
8.โรงเรียนบ้านชีวังแคน 

 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16  

มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658     
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 70 โครงการล าดับที่ 4 
(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนเครือข่ายที่ 12 สวนหม่อน     จ านวน 50,000 บาท                    
-เพ่ือจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 12                                               
สวนหม่อน  

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16  

มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 70 โครงการล าดับที่ 5



75 
 

 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งไว ้     811,000.- บาท                  
งบด าเนินงาน                                 ตั้งไว ้ 531,000.- บาท 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว ้ 531,000.- บาท 
 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                       ตั้งไว้  120,000.-บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่นักบริบาลท้องถิ่น  
 หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้  
 กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 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 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สด ที่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

 
  ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)                   ตั้งไว้  343,000.- บาท  

          (1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่างๆ รายละเอียด 
1.) ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์     จ านวน  8,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ด้งนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว  1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  
 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ  
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
 และค่าสาธารณูปโภค 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภาพ 
   สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 0120  
    ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
      0810.5/1175ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  
   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0110.5/ว 4052 
      ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827  
      ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
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                   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  จ านวน 335,000.- บาท 
 

1.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง                           จ านวน 50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
สถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้า
ร่วมกิจกรรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมหรือในการจัดกิจกรรมส าหรับการจัดท า
โครงการ 

            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
        ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
          องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า 125 โครงการล าดับที่ 139 

               2.โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ  จ านวน 55,000 บาท 
                  ผู้สูงอายุ  ประจ าปี 2564 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการ 
                ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่าย 
               ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัด 
      กิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร 
        ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้า 
      ร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ  
        เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
              ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรม 
              หรือในการจัดกิจกรรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

        1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
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           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า 125 โครงการล าดับที่ 140 

 

         3.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ                      จ านวน 230,000 บาท 
  การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค-วิด-19) 
  การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ 

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับ 
          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค-วิด-19)  การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่าย  
          ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม  
          ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร 
          ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
          ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า 
          รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ 
          เครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมหรือในการจัดกิจกรรมส าหรับการจัดท า 
          โครงการ เช่น ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง ค่าน้ ายาเคมีฉีดพ่นยุง ค่าน้ ามัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
          ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พ่นยาเคมีก าจัดยุง 

            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
        1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
          องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

  ค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี 53300)           ตั้งไว้     68,000.- บาท 
(1) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน 48,000  บาท 
  - ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ดังต่อไปนี้ 
ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริงค์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
                        ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  
                        จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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  3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภาพสัตว์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
      4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
      5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
      6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
      7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0110.5/ว 4052 
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
      8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827   

                  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
  

(2) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ส าหรับงานกู้ชีพ           จ านวน  20,000 บาท  
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ 
ส าหรับรถกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ ดังนี้ 

                     1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
                        ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
                     2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  
                        จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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งบเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 560000)   รวม   280,000.-   บาท  
หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว ้280,000.-  บาท 
      (1) เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข         จ านวน  280,000.-  บาท 
      เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
      ดังนี ้
1. อุดหนุนบ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 1    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
2.อุดหนุนบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
3.อุดหนุนบ้านกอก หมู่ที่ 3    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
4..อุดหนุนบ้านป่าผุ หมู่ที่ 4    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
5.อุดหนุนบ้านขาม หมู่ที่ 5    จ านวน  20,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
6.อุดหนุนบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
7.อุดหนุนบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
8.อุดหนุนบ้านสว่าง หมู่ที่ 8    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
9.อุดหนุนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
10.อุดหนุนบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10   จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
11.อดุหนุนบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11   จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
12.อุดหนุนบ้านขามป้อม หมู่ที่ 12    จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
13.อุดหนุนบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13    จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
14.อุดหนุนบ้านกอก หมู่ที่ 14    จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 125 โครงการล าดับที่ 141 
  
    

 
 
 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ตั้งไว้  206,000.-บาท 
งบด าเนินงาน รวม  186,000.-บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ 186,000.-บาท 

ค่าใช้สอย รวม  186,000.-บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 186,000.-บาท 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กฐานะยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน     156,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กฐานะยากจน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 
2.)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 

      3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 123 
โครงการล าดับที่ 134 
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน    จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยยากไร้  

-เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้                                                                                                                        
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
    2.ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า123 
โครงการล าดับที่ 133 
 

 

งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี 560000)    รวม  20,000.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้ 20,000.-บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ(รหัสบัญชี 610400)   
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1.เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น    จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาบ ารุง 

สงเคราะห์สตรี มารดาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการช่วยเหลือด้าน 
สาธารณสุขและการสาธารณภัยส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 124 
โครงการล าดับที่ 136 
 
 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,688,085.-บาท 
1.งบบุคลากร  (รหัสบัญชี 520000) รวม 983,085 บาท 

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า         ตั้งไว้           649,185.- บาท 

ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 649,185.-บาท 
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)                    จ านวน 607,185 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   
2.ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
3.ต าแหน่ง นายช่างโยธา   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกน พ.ศ. 2535 

2) หนังสือส านักงาน กจ.กุท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่  30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220100)     จ านวน  42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้กับ ผู้อ านวยการกองช่าง 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกน พ.ศ. 2535 

2) หนังสือส านักงาน กจ.กุท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่  30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค าใช้ จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้    333,900.- บาท 

(1) ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220100)   จ านวน 329,520 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 



85 
 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน

ลักษณะเดียวกน พ.ศ. 2535 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กุท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่30 

ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้ จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ประเภท เงินเดือนหรือเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)  จ านวน 4,380 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 

2) หนงัสือส านักงาน กจ กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว138ลง วันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค าใช้ จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

2.งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)     รวม  470,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  470,000  บาท 

2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                          ตั้งไว้  130,000  บาท 
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  80,000  บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน        
 ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ  
          แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
          สว่นท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

5) 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 าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป๋นุกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างชอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

6) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

 (2) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)    จ านวน  50,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  
ที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ด้งนี้ 

5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเดิมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษา

บุตร พ.ศ. 2560 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  

บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้            230,000.- บาท 
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310100)    จ านวน     10,000 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต าเนินการ  เช่น รายการดังต่อไปนี้ 
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 
2. ค่าธรรมเนียม 
3. ค่าจ้างเหมาบริการ 
4. ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
5. ค่าติดตัง้ประปา 
6. ค่าติดตั้งเครือ่งรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิม
เดิมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2.) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 

ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าบีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
4.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 

2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

             (2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ     จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ  
               นอกอานาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก 
               ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
               ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป                                                    

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
–เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565หน้า 117 

                         โครงการล าดับที่ 97 
     2.ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                  จ านวน  50,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
                   กองช่าง เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการ 
 ล าดับที่ 105 

(3) ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                    จ านวน 150,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สวนหม่อนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
5) เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      –เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565หน้า 117 โครงการล าดับที่ 98  
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2.3 ค่าวัสดุ            ตั้งไว้     110,000.- บาท 
(1) ประเภท วัสดุส านักงาน (รหัส 330100)           จ านวน 50,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ประเภท วัสดุคงทน  เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด  

เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติ๊ก ตรายาง ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด ตลับผง หมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ชองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน สิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าด่ืม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ  
ประมาณ 

(2) ประเภท วัสดุก่อสร้าง                                                    จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภท วัสดุคงทน เช่นไม้ต่างๆ ค้อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย  
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  
สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลูฯ 

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ 
  หรือซีเมนต ์บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น” แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ 

ประเภท วัดสุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว  

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

           (3) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์                    จ านวน   50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       
   ประเภทวัสดุคงทน 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืน
นาน หรือเมื่อน่าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  ซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง 
ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป           
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น  
1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผ่นกรองแสง 
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6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 
 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง  
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ 
1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus 
 Card, Sound Card เป็นต้น 
10. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
11. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต้น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
9) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑต์าม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

 
 
 
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้    รวม       25,000.-บาท          
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 541000)      ตั้งไว้    25,000.-    บาท  
   1.ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)    ตั้งไว้  25,000.- บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)               ตั้งไว้จ านวน 22,000.-บาท 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
ตั้งไว้ 22,000.-บาท จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูง  จ านวน 1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
-  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 หรือดีกว่า ดังนี้ 

4) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

5) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
6) แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก 

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
7) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 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  

 -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
          เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการ
ล าดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน (รหัสบัญชี 5411700)    จ านวน    3,000.-     บาท 

1.จัดซือ้ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก   จ านวน  3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี 

ความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ มีขีดส่วนบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E  
โดยแบ่งช่องๆละ 1 ซม.มีเลขก ากับทุก 10 ซม. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ 
มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน สีที่ขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว 
 มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
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ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 210,000.-บาท 
งบด าเนินงาน                รวม  10,000.-บาท 

ค่าวัสดุ     รวม  10,000.-บาท 
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                จ านวน 10,000.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ  
 ชุด ไม่เกิน 20,000 บาท 
  (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
 ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

- ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ประเภท วัสดุคงทน เช่น  ไมโครโฟน ขาตัง้ไมโครโฟน หัวแร้ง ไฟฟ้า 

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ  
ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอด ไฟฟ้า 

ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และขั้นส่วน วิทยุ สายอากาศ 
รซีีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาน
ดาวเทียม ฯลฯ 

ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร    ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

งบเงินอุดหนุน      รวม  200,000.-บาท 
เงินอุดหนุน       รวม  200,000.-บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน 
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอมัญจาคีรี                 จ านวน  200,000.-บาท 

- เพ่ืออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอมัญจาคีรี เพื่อขยายเขต
ระบบน้ าประปา  บ้านกอก หมู่ที่ 3   บ้านโคกกลางหมู่ที่ 9 ต าบลสวน
หม่อน รายละเอียดดังนี้ 

1.ค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบน้ าประปาบ้านกอก หมู่ที่ 3   
บ้านโคกกลางหมู่ที่ 9  จ านวน 200,000.-บาท ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคคีรีที่ 5308.32 /มัญจาคีรี.
16950ลงวันที ่9 กรกฎาคม2561 

- เป็นไปตามกฎหมาย /ระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพ่ิมเตมิถงึ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 โครงการล าดับที่ 20 

 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                  รวม 130,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  รวม 60,000.-บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 ตั้งไว้ 60,000.-บาท 

ค่าใช้สอย รวม 60,000.-บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 60,000.-บาท 

         1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   20,000 บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นธนาคารอาหารส าหรับชุมชนโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัด
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน  พิธีเปิดและปิดการค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมหรือในการจัดกิจกรรม ส าหรับการจัดท าโครงการ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 

2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  116 โครงการล าดับที่ 99                                                                                  
2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต าบลสวนหม่อน             จ านวน  20,000 บาท                                            
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                            
ต าบลสวนหม่อน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้                                                                      
และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน                                                                         
พิธีเปิดและปิดการค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร                                                                   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                             
หรือเข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ                                                                         
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม                                                                   
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมหรือในการจัดกิจกรรม ส าหรับการจัดท าโครงการ                                                       
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้                                                 
1)  พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537                                                            
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562                                                                                
 2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่                                                              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                                               
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ                                                                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                                                                                  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 86 โครงการล าดับที่ 36                                        
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4.โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลสวนหม่อน จ านวน  20,000 บาท-                       
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด                                               
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ อบรมสถานที่จัดกิจกรรม                                                    
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปดิ การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์                                                         
ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ในการอบรมส าหรับการ                                                      
จัดท าโครงการ เป็นไป                                                                                                                              
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้                                                                       
1)พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537                                                                 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562                                                                                                           
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่                                                                 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                                          
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ                                                                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                                                                                               
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า   85 โครงการ  ล าดับที่ 33    

 งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)      รวม  70,000.-บาท                                             
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้ 70,000.-บาท                                                                             
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)      

       1.เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น        จ านวน 20,000 บาท                             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ป้องกันและแก้ไข                                                                          
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้                                                                                 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง                                                                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255                                                                                                                     
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 85                                                                   
โครงการล าดับที่ 34  

          2.เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอมัญจาคีรี    จ านวน 50,000 บาท                             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ป้องกันและแก้ไข                                                                           
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นเป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้                                                                                     
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                                              
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 85 โครงการล าดับที่ 35 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้  270,000.-   บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม 220,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี 530000)   รวม  60,000.- บาท  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม 60,000.- บาท 
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)    รวม 60,000.- บาท 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 60,000.- บาท 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน จ านวน  30,000 บาท 
ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ต าบลสวนหม่อน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณท์ าเป็นในการจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่71 ล าดับที่ 8 

        2. โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระ พุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา                         วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

โดยเป็นค่า'ใช้จ่าย เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าป้ายจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรอื ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าใช้จ่าย ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัด งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 76 

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)      รวม  160,000.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้ 160,000.-บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)   
1.เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี     จ านวน 120,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดี 
เมืองมัญจาคีรีประจ าปี 2564 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 106 
โครงการล าดับที่ 76 
2.เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลสวนหม่อน   จ านวน   20,000.-บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  106  
   โครงการล าดับที่  80 
3.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน      จ านวน   20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน สนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  105 
 โครงการล าดับที่  78 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวม 50,000.-บาท 
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)       รวม  50,000.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้ 50,000.-บาท 

1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการดอนเต่า      จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้ออาหารเต่าแหล่งท่องเที่ยวสวนเต่า บ้านกอก 
หมู่ที่ 3,14 ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 106 
   โครงการล าดับที่ 81 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     ตั้งไว้     4,547,600  บาท 
งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)   ตั้งไว้  4,547,600  .-บาท   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           ตั้งไว้  4,547,600  .-บาท   
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค        ตั้งไว้  4,547,600  .-บาท    
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 1       งบประมาณ  638,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 1  
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 288 เมตร และวางท่อ คสล  
ชนิดปากลิ้นราง  ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 68 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
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และป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 112 โครงการล าดับที่ 92 

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2    งบประมาณ 156,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2 
ช่วงที่ 1 เส้นนานางดารณี ศรีอุดม ไปนานายพันธ์  บัวใสย เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 1,200 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  กว้าง 2.50 เมตร หรือ 
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 จากนานายคมสัน  รู้สงกาย ไปนานางสุดตา คงนาค เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,081 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 324.30 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ 
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 91 โครงการล าดับที่ 39 

3.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต (คลองส่งน้ าไฟฟ้า)  บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2     งบประมาณ  319,000 บาท 
พร้อมวางท่อ AC ขนาด 600 มม.ข้ามล าห้วย บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต พร้อมวางท่อ AC ขนาด 600 มม. 
ข้ามล าห้วย บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2  ขนาดปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ท้องคลองกว้าง 0.60 เมตร  
สูง 1.10 เมตร หนา 0.05 เมตร จ านวน 30 จุด พร้อมวางท่อใยหินรับแรงดัน (AC) ชั้น 20  
ขนาด 600 มิลลิเมตร ยาว 22 เมตร ข้ามล าห้วย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 90 โครงการล าดับที่ 38 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา  บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 540,300 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าผุไปบ้านโนนเขวา  
บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 908.000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  
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(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  75  โครงการล าดับที่ 16 

5.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านขาม  หมู่ที่ 5           งบประมาณ 499,900  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 5  
ช่วงที่ 1 ซอยบ้านนางสัมฤทธิ์  ผาตะพงษ์ ถึงบ้านนายบุญเลี้ยง ผาสอน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร   
ช่วงที่ 2 จากศาลากลางบ้าน ถึงโรงเรียนบ้านขาม  โดยท าการขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร  
โดยด้านซ้ายยาว 109.00 เมตร ด้านขวายาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
195.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น 3 ศก.0.40x1.00 เมตร จ านวน 3 ท่อน (ต่อท่อเดิม)  
ช่วงที่ 3 เส้นหลังโรงเรียนบ้านขาม ถึงบ้านนายสมดี  นิลขัย กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 124.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 372.00ตารางเมตร  
ช่วงที่ 4 เส้นหลังโรงเรียน ถึงบ้านนางพัฒนาภรณ์  แฮร์ริส  กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร   
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 หน้า  8  

 โครงการล าดับที่ 5 
 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นใต้หมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6       งบประมาณ 490,900  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นใต้หมู่บ้าน 
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00  เมตร จ านวน 2 จุด ๆละ 5 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
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-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  77  โครงการล าดับที่ 16 

7.โครงการจัดท าลูกระนาดชะลอความเร็วของยานพาหนะ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง  หมู่ที่ 8 งบประมาณ 57,300 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าลูกระนาดชะลอความเร็วของยานพาหนะ ถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านสว่าง  หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 1.00  เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.075 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเตือนจ านวน  6 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด) 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  78  โครงการล าดับที่ 16 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9                 งบประมาณ 78,300 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9  ซอยบ้านนายบัวลอง  ชาญสูงเนิน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า  12 
 โครงการล าดับที ่6 
 
 

 
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 11       งบประมาณ  710,800 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 11  
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 292 เมตร และวางท่อ คสล  
ชนิดปากลิ้นราง  ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 118 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
และป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
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 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 114 โครงการล าดับที่ 92 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (เส้นโรงเรียน) บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 11  งบประมาณ  528,500 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 11  
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 252 เมตร และวางท่อ คสล  
ชนิดปากลิ้นราง  ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 28 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
และป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 114 โครงการล าดับที่ 92 

11.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นดอนปู่ตา  บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13   งบประมาณ 495,400  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดอนปู่ตา 
บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด)   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  79  โครงการล าดับที่ 16 

12.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ                       จ านวน 13,200 บาท 
     เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการไถพ้ืนที่บริเวณบ่อขยะ ปรับเกลี่ยบ่อขยะเป็นปรับปรุงบ่อขยะ   
     รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.สวนหม่อนก าหนด  
         -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 122 โครงการล าดับที่ 130 

 
  13.เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                 จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าซดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ กค (กจว) 0405.2/ ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อม  
 แนวทางปฎิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา แบบปรับราคาได้ 
 (ค่า K) 
 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 121 โครงการล าดับที่ 

124
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1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 
2,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 
 ฐานแผ่หรือตอกเสาเข้ม พ้ืนที่ประมาณ 800 ตารางเมตร หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ พ้ืนคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัดและปูกระเบื้อง มีไฟฟ้า ประปา  
การระบายน้ าและทาสี ห้องน้ า-ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์เคลือบขาว แยกชาย-หญิง อย่างละ 5 ห้อง  
ห้องน้ าคนพิการ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์งบประมาณ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน  3,000,000 บาท 
โดยตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  2,000,000 บาท 

- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 121 โครงการล าดับที่ 119 
     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 จ านวน 9 ซอย           งบประมาณ 303,600 
บาท  
         ซอยที่ 1 จากบ้านนางหนูภาพถึงบ้านนางประมวล บ้านขาม หมู่ที่ 5  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหนูภาพถึงบ้านนางประมวล บ้านขาม หมู่ที่ 5  
         กว้าง 1.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
         0.3x 1.00 เมตรจ านวน 3 ท่อน แบบไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ 
          ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อนก าหนด  

- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 76 โครงการล าดับที่ 16 
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             ซอยที่ 2 จากบ้านนางบุญมีถึงบ้านนางน.ส.หนูเรียบ บ้านขาม หมู่ที่ 5  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญมีถึงบ้านนางน.ส.หนูเรียบ บ้านขาม หมู่ที่ 5 
          กว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
          0.4x 1.00 เมตรจ านวน 4 ท่อน แบบไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ 
          ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
          ฐานอ านาจ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 76 โครงการล าดับที่ 16 
 

            ซอยที่ 3 ซอยบ้านนางสุกัญญาถึงบ้านนางมาลี บ้านขาม หมู่ที่ 5  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญมีถึงบ้านนางน.ส.หนูเรียบ บ้านขาม หมู่ที่ 5 
        กว้าง 1.50 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
        และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อน ก าหนด  

- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 76 โครงการ
ล าดับที่ 16 

           ซอยที่ 4 บ้านนางทองจันทร์ถึงบ้านนางจะเด็ด บ้านขาม หมู่ที่ 5  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางทองจันทร์ถึงบ้านนางจะเด็ด บ้านขาม หมู่ที่ 5 
         กว้าง 2.40 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน 

     ที่ อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 76 โครงการ
ล าดับที่ 16 

            ซอยที่ 5  บ้านนางม้วนถึงบ้านนางมะลิวรรณ บ้านขาม หมู่ที่ 5  
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางม้วนถึงบ้านนางมะลิวรรณ บ้านขาม หมู่ที่ 5 
            กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
             0.4x 1.00 เมตรจ านวน 4 ท่อน แบบไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ 
             ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อน ก าหนด  

- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 76 โครงการ
ล าดับที่ 16 

             ซอยที่ 6 บ้านนางบุญเรือนถึงบ้านนางหนูลาบ้านขาม หมู่ที่ 5  
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางบุญเรือนถึงบ้านนางหนูลาบ้านขาม หมู่ที่ 5 
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              กว้าง 1.50 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทางรายละเอียดตามแบบแปลน 
              ที่ อบต.สวนหม่อน ก าหนด  

- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  76 โครงการ
ล าดับที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ซอยที่ 7 บ้านนายโฮงถึงบ้านนายจันทร์ดี บ้านขาม หมู่ที่ 5  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายโฮงถึงบ้านนายจันทร์ดีบ้านขาม หมู่ที่ 5 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข 

               แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 77 โครงการ
ล าดับที่ 16 

ซอยที่ 8  บ้านนายสุดใจถึงบ้านน.ส.หนูเรียบ บ้านขาม หมู่ที่ 5  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุดใจถึงบ้านน.ส.หนูเรียบ หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร  แบบไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข 

               แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 77 โครงการล าดับที่ 16 

ซอยที่ 9  บ้านนางนิยมถึงล าห้วยปากดาว บ้านขาม หมู่ที่ 5  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางนิยมถึงล าห้วยปากดาว หมู่ที่ 5 
กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมปรับพื้นผิวทาง  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
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- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข 

               แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 77 โครงการ
ล าดับที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      2.โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11         งบประมาณ 
604,600 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 
       จากบ้านนางประนอม ชูสอน ถึงบ้านนายถาวน  นาลาพุทธา กว้าง 1 เมตร ยาว 283 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.40 สูง 0.40 เมตร  

หนา 0.10 เมตร ยาว 444 เมตร และวางท่อคสล.ชนิดปากลิ้นราง ขนาด ศก 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 64 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 

  อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 79 โครงการล าดับที่ 16 
 

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1         งบประมาณ 54,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1  
ซอยบ้านนางค าเมือง สิงห์เนิน เนื่องจากน้ าท่วมขัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50 เมตร เสริมผิวจราจร คสล.หนา 0.10 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 73 โครงการล าดับที่ 16 
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4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2      งบประมาณ 214,500  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2  
จากบ้านนายจันทา  กาเจริญ ถึงบ้านนายสมัย  บุญมาชัย  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.สวนหม่อนก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 73 โครงการล าดับที่ 16 

5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7  งบประมาณ 275,300  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7  
จากบ้านนายสุเนตร ถึงบ้านนางสุธิดา สอนส าโรง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 

  ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อนก าหนด  
 
 
 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 77 โครงการล าดับที่ 16 

6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 8       งบประมาณ 75,200  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 8  
จากทางไปวัดป่าโคกสว่าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อนก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 78 โครงการล าดับที่ 16 

7.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10  งบประมาณ 639,700  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 
จากสวนนางหนูจีนถึงหน้าบ้านนายธนู ศรีชม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
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ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.สวนหม่อนก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 78 โครงการล าดับที่ 16 

8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13   งบประมาณ 167,800  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13  
ซอยที่ 1 จากบ้านางแดง  ศรทศพลถึงหน้าบ้านนางนิตยาภรณ์ เถาทิพย์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซอยที่ 2 จากบ้านนายแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหม่อนก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 79  โครงการล าดับที่ 16 

 
 
 
 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1    งบประมาณ 149,500 
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1   
ช่วงที่ 1 จากสี่แยกบ้านนางทองจันทร์ จันทะวงษ์ ถึง ศาลาประชาคม กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.10 เมตร วางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ศก 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 24 ท่อน  
ช่วงที่ 2 จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางแดง เหล่าดี กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร ยาว 12.50 เมตร หนา 0.10 เมตร วางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ศก. 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 4 ท่อน  
ช่วงที ่3 จากบ้านางทองจันทร์ พรมนอกถึง บ้านนางสุข บุญมาไชย กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร ยาว 8.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
 อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 112 โครงการ
ล าดับที่ 92 
 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2   งบประมาณ 139,700 
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2   
จากบ้านนางล าไย ถึงบ้านนายชุมพล กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.10 เมตร  
วางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ศก 0.40x1.00 เมตร จ านวน 26 ท่อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
 อบต.สวนหม่อน ก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 112โครงการ
ล าดับที่ 92 

 
11.โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 370,000 

บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 
      ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร  

 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
 และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.สวนหม่อนก าหนด  
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 75 โครงการล าดับที่ 16 
 
 

 
12.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ       งบประมาณ 10,000 

บาท 
     เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการไถพ้ืนที่บริเวณบ่อขยะ ปรับเกลี่ยบ่อขยะเป็นปรับปรุงบ่อขยะ   
     รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.สวนหม่อนก าหนด  

- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 122 โครงการล าดับที่ 130 

 
         15.เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    จ านวน 20,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าซดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ กค (กจว) 0405.2/ ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง

ซักซ้อม  
 แนวทางปฎิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา แบบปรับ

ราคาได้ 
 (ค่า K) 
 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 121 โครงการ

ล าดับที่ 124 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการเกษตร   ตั้งไว ้380,000.-บาท   
งานส่งเสริมการเกษตร  ตั้งไว ้320,000.-บาท   
งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี 530000)  ตั้งไวร้วม 160,000.-บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  80,000.-บาท 
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)         ตั้งไว้  70,000.-บาท 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 70,000.- บาท 

(1) โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ    จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่
สถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ 
เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น ในการจัดกิจกรรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไข้เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  111 โครงการ
ล าดับที่ 88 

(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ  จ านวน  50,000  บาท  
  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เช้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่าเป็นในการอบรมหรือจัดกิจกรรม ส าหรับการ จัดท าโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด 
งาน การจัดการแช่งขันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันกีฬา    
ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศฺ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 111โครงการ
ล าดับที่  89



    96 
 

 ค่าวัสดุ        รวม   10,000  บาท  
(1.)ประเภท วัสดุการเกษตร        จ านวน 10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุการเกษตร ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คาด
ขุดพรูวนดิน เครื่องดักแมลง ฯลฯ 

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ปุย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ สัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุกัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี 534000)     รวม 80,000 บาท 
1.ประเภท ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2    จ านวน 80,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
  1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

     3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว  1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสั่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุกัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 
 

งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   160,000.-บาท 
ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                  จ านวน    160,000.-     บาท 

(2) ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร   จ านวน    160,000.-     บาท 
           1.จัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ าเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  2 เครื่อง จ านวน  160,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ าเพื่อการเกษตร  จ านวน  2 เครื่อง 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 18 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    รวม 60,000.-บาท   

งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี 530000) ตั้งไว ้60,000.-บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         ตั้งไว ้60,000.-บาท 
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)              ตั้งไว้ 60,000.-บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(1) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ            จ านวน  30,000 บาท       

     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่อบรม หรือจัดกิจกรรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ฯลฯ และ ค่าใช้จ่าย อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมหรือจัดกิจกรรม ส าหรับการจัดท า
โครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ด้ง,นี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

     2.)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่    องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

                3.)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
           เมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
                 4.)กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร  
            ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 107 โครงการล าดับที่  83 
(2) โครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุขต าบลสวนหม่อน      จ านวน  20,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข 
ต าบลสวนหม่อน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ด้ง,นี้ 
    1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
    2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

2.)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่        องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3.)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

                   4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน  
                   การจัดการแช่งขันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา   
                   ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศฺ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 107 โครงการล าดับที่ 82 
(3)โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชนการใช้น้ าอย่างประหยัดและการจัดการน้ าเสียในชุมชน จ านวน 10,000 บาท       
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน การใช้น้ าอย่างประหยัด  
และการจัดการน้ าเสียในชุมชน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 2.)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 3.)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
     เมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด 
 งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   
 ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศฺ.2559 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 111 โครงการล าดับที่ 90 
 

 
 

 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง                                                                    รวม  19,053,242.-บาท 

(1)ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             จ านวน  143,838   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม  
  ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
  ใน อัตราร้อยละ 5 รายละเอียดด้งนี้ 

1. พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 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 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
  3.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 809.5/ว 81  
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
     เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 3) 

         4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 
            31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
            ราย จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 โครงการ ล าดับที่ 145 
(2)ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                       จ านวน  11,930,400  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ  
  ภายในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ 
                      ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
    ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

                  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
  ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

                  5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
                     ผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
                6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118  
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                   ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
                   ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
                   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
                   และระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
                   ความพิการให้คนพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
                  7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
                     ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   8.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927  
  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
   โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
     โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                    และโครงการสรางหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 โครงการ ล าดับที่ 146 
(3)ประเภทเบี้ยความพิการ                                       จ านวน   6,201,600  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตาม ระเบียบ  
ภายในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

                  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
                   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

                  4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
                   ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
                5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118  
                   ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
                   ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย 
                   เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
                   และระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
                  ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
                6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891 .3/ว 3609 
                  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ 
                  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย 
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                  ความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
                  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
                   7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
                    ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   8.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927  
         ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
                   โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางวังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
   โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                   และโครงการสรางหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า  127  
                   โครงการ  ล าดับที่ 147 
 

(4)ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                 จ านวน       180,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่เคยได้รับเงิน  
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพจาก เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและขึ้นทะเบียนขึ้นรับเบี้ย
ยังชีพกับอบต.สวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ ยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                  4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
                     ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927  
  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
   โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางวังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
     โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                    และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128 โครงการ 
 ล าดับที่ 148 
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(5)ประเภทเงินส ารองจ่าย                                         จ านวน   200,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

ล่วงหน้าได้ หรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ  
ประชาชน เป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และช่วยเหลือ 
ประชาชนในกรณีประสบภัยต่าง ๆฯลฯ 

- เป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ด้งนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประซาชน 

 ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ าท่วมฉับ พลัน 
 น้ าปาไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง 

 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วย 
 เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 128 โครงการ  ล าดับที่ 149 

(6)ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                               จ านวน     190,000  บาท 
1.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสวนหม่อน         จ านวน  150,000 บาท  
ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ 
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 

2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ บริหารจัดการกองทนุหลักประกัน 
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10 
 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การต าเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ 
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4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3 /ว 1202  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเงินอุด หนุนทั่วไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุน การบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
                   5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี พ.ศ.2561-2554 หน้า 125 ล าดับที ่142 
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนคนต าบลสวนหม่อน                          จ านวน 40,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการกองทุนชุมชนคนต าบลสวนหม่อนในการ 
สนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนเป็นการสร้างหลักประกัน 
ความมั่นคงของชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักประกัน 
การออม 1 ส่วน อปท.1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 
2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในการให้ อปท. 
สมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
6.หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร.0506/11251 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 โครงการที่ 143 
(7)ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)       จ านวน 201,650 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้ง ไว้ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
ร่ายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 โดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 

                  3.หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
                 0808.3/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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                  5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
                   ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 โครงการที่ 151 
 
   (8) ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน 5,754.- บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ต้ังไว้ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
2.หนังสือส านักงานประกันสังคม ด่วนที่สุดที่ รง 0625/ว 5344  
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302.1/ว 26856 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 โครงการที่ 150 
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