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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000.-บาท (=สี่สิบแปดล้านบาทถ้วน=) 



 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป                                                                     รวม 14,434,990.-.บาท  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

       ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสิ้น 48,000,000.- บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                   รวม 14,103,000.-.บาท  
งานบริหารทั่วไป                      รวม             9,897,920.-.บาท  

1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายการเมือง)    (รหัสบัญชี 520000)      รวม           3,175,520.- บาท 
 1.1 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต/รองนายก อบต.                    จ านวน          514,080.- บาท 

   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต.และรองนายก อบต. 2 คน 
                20,400*12 = 244,800  รองนายก 11,220*12*2= 269,280 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ บริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต 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 ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ใน
ราชกิจจานุเบกษา  

 1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก           จ านวน 42,120.-   บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต. จ านวน 1,750 บาท/
เดือน รวม 12 เดือนเป็น เงิน 21,000 บาท และรองนายก อบต.จ านวน 2 
คนๆ ละ 880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา องค์การ
บริหารส่วนต 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 ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

                 1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก               จ านวน 42,120.-  บาท            
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จ านวน 1,750 บาท/เดือน 
รวม 12 เดือน เป็น เงิน 21,000  บาท และรองนายก อบต.จ านวน 2 คนๆ 



ละ 880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล รองนายกองศ์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล 
เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา 

                    1.4 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.            จ านวน 86,400.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.จ านวน 7,200 บาท/
เดือน รวม 12 เดือน 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองศ์การ 
บริหารส่วนต าบล รองนายกองศ์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา องศ์
การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล 
เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา องค์การ
บริหารส่วนต 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 ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องศ์
การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

                   1.5 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/               จ านวน 2,490,800.-บาท     
                        สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ 
เลขานุการสภา ดังนี้ 
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 11,220x12  = 134,640 
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 9,180x12 = 
110,160 
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  25x7,200x12 = 
2,160,000 
 4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 7,200x12 =   86,000 

   -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 



2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ บริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2557 
 3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

 2.งบบุคลากร  (เงินเดือนฝ่ายประจ า)                                                          รวม 3,934,200.- บาท 
     2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)         ตั้งไว้ 2,808,960.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลดังนี้ 
1 .  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 588,180 
2. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 429,180  
3. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน หัวหน้าส านักปลัด  435,780 
4. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นิติกร  396,060 
5. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักทรัพยากรบุคคล 435,780 
6. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  นักจัดการงานทั่วไป 226,080 
7. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการ 297,900 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

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

             2.1 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล              รวม..390,000.-บาท                                          
  (1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.ระดับกลาง                       จ านวน    84,000.-  บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ ปลัด อบต.ใน 
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 
บาท 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน 
อ่ืนใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2.) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้า ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงิน เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.ร/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 



 3.)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       (2) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  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 
         - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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) 

 2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                          จ านวน    252,000 บาท 
                       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัด อบต. เดือนละ 14,000.-บาท  
                       จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  168,000 บาท/รองปลัด อบต. เดือนละ  3,500บาท  
                         จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท/หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
                         เดือนละ  3,500  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท   

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

        2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 663,240 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 14,210*12= 170,520 
2.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 11,100*12=133,200 
3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  11,960*12= 143,520 
4.ต าแหน่ง นักการภารโรง  9,000*12= 108,000 
5.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 9,000*12= 108,000 

   - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงิน อื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2.)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



                2.5 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                        จ านวน    72,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน 
 จ้างตามภารกิจ  

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 
2.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 2,000*12= 24,000 
3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  2,000*12= 24,000 
4.ต าแหน่ง นักการภารโรง  1,000*12= 12,000 
5.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 1,000*12= 12,000 

    - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 
ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)                   รวม  2,710,000.- บาท 
    ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                                       รวม    780,000.-บาท 
     3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.                จ านวน    600,000.-บาท 
        (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 297,945 
             ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 150,000 
             การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ 
        (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  10,000 
         (4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   20,000 
         (5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย 20,000  
         (4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  100,000 
           - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 
           มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
           แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 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 ลง  
           วันที่  29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ 
           เงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะ   
           เป็นเงินรางวัลประจ าปี 
          4.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          5.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          6.) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19  กันยายน 2560 
             เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
          7.) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 



              เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
           8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ ว 7271   
              ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
              ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
            9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
                 ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 
            10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
               ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560     
   3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)      จ านวน  110,000.- บาท  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการ 
              เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน          
 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

         3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน  70,000 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตาม สิทธิที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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 
                  ค่าใช้สอย     ตั้งไว้   รวม 960,000.- บาท  

        3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310100)  ตั้งไว้ 290,000.- บาท 
(1) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่       จ านวน 168,000 บาท 

       -เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จ านวน 2 คน 7000*12*2 =180,000  
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างและในต าแหน่ง 
        ที่มีปริมาณมากเพ่ือให้ทันต่อการบริการประชาชน 
  (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร     จ านวน    42,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือน 



เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095     ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 
มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

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

  1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 
  2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ 
  3.ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ฯลฯ 
  4.ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสั่งของ, 
    จัดท าอาหาร,จัดท าอาหารว่าง,ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ, 
    ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างจัดท าเว๊ปไซด์  ค่าบ ารุงรักษาเว๊ปไซด์ ฯลฯ 
  5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 
  6.ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์  
       7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ฯลฯ 

        เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

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

 3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095      
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
 รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

               4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
           ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
             ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
             และค่าสาธารณูปโภค 

 3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)       ตั้งรวมจ านวน  60,000 บาท 
                    -เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร  
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยแยกเป็น 
                      1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล               จ านวน 10,000 บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

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



- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/0766 ลงวนัที่ 5 

                      กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเป็นจ่ายเงินค่า 
                      รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา      จ านวน 10,000 บาท 

    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันส าคัญ 
                       ต่างๆของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ตามนโยบายหรือค าสั่งของ อ าเภอจังหวัด  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการ   
  ประชุมราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าป้าย  โครงการค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ    
  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่มค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี  
แอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ในการจัดงาน เครื่องเสียง เต็นท์  
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เงินรางวัลที่ มอบให้ ผู้ชนะการแข่งขัน ค่ามหรสพ การ
แสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การรักษาความ ปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการ จัดงาน ฯลฯ 

                   4)รัฐพิธี และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                              จ านวน 20,000 บาท 
   เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 
      3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 610,000.-บาท 
           (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม               จ านวน  60,000 บาท 

         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ส านักปลัด 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการ
ล าดับที่ 105 

        (2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ           จ านวน 40,000 บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  

         อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าท่ีพัก ค่าบริการ  
          จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  
         ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
          ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  
          และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
         ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
         หรือ ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

       -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
        ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 



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

 
             (4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 

         กรณีครบวาระและกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ กฎหมาย
ก าหนด อีกท้ังการให้ความร่วมมือในการประซาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาซนให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเข่าอุปกรณ์ ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ 
ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ 
ค่า ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

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

             2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  4.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   
  พ.ศ.2562 

                   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพ.ศ. 2561 -2565  หนา้ 117  
      โครงการล าดับที่  96 

  (5).โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน 200,000 บาท 
       ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา 
  ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
  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   
   -เป็นไปตามเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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



2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน   เมืองที่
ดี พ.ศ.2546 

    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

                 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หนา้ 118  
โครงการ ล าดับที่ 105 

          (6)โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน           จ านวน  10,000 บาท 
 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ่า
เป็นในการอบรม ส าหรับการจัดท าโครงการ 
 เป็นไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 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 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ห้าปีพ.ศ.2561 -2565 หน้า 107 
โครงการล าดับที่  77 

        3.7 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                          จ านวน     100,000    บาท 
             -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095   
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 

  รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน   
  ท้องถิ่น 

     
                 ค่าวัสดุ                                             ตั้งไว้รวม     550,000  บาท 

  3.8 ประเภทวัสดุส านักงาน                 จ านวน       70,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ 
            ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง เอกสาร 



 เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 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 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 

 รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น 

         3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  จ านวน 10,000 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  

      (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
      (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  
   ไม่เกิน 20,000 บาท 
      (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

   (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
   ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

      ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     ประเภทวัสดุคงทน เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง ไฟฟ้า  เครื่องวัด

กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไป โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  

     ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอด ไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และขั้นส่วน วิทยุ สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟ
วิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ  ฯลฯ 

    ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 

        3.10 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน  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 ถัง
แก๊ส เตา สายยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ า ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด ไม้ถู
พ้ืน ผ้าถูพ้ืน ผ้าห่ม มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน วัสดุประกอบอาหาร อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ 

            -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณชององค์กรปกครองส่วนท้องลื่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

       3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน  100,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัคช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา 
ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 

                     ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ขุดเกียร์รถยนต์ 
  เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ'พัด หม้อน า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก 
  อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง รถ ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 

1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
 

        3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน  200,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่าง ๆดังต่อไปนี้  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหงต้ม น้ ามันชื้อเพลิง น้ ามัน ดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน แก็ส น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

  3.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               จ านวน 10,000 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์  



เครื่องกรอ เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ 
 ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 
 3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์               จ านวน 70,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  
     (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
     (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  ไม่เกิน 
20,000 บาท 
     (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
      (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

   ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
  และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       
 ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุสั้นเปลือง 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 
 7. สายเคเบิล เป็นต้น ฯลฯ 

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
 1.หน่วยประมวลผล 

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 
12. เราเตอร ์

  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    
              เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ  

3.15 ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                            จ านวน 30,000 บาท 
         -เพ่ือจ่ายเป็นค าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

       ประเภทวัสดุคงทน เช่นไม้ต่างๆ ค้อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย                                                       
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ  

          ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลูฯ 
                ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ 
          ซีเมนต์ บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น  แปรง ทาสี ปูนขาว ยางมะตอยส าเร็จรูป  
          แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
                ประเภทวัดสุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
         เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
               1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
        ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม 
        งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
          ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
         จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 
3.16 ประเภทวัสดุอื่น ๆ             จ านวน    10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงเก็บสวะ 
หัวเชื่อมแก็ส หัววาลว์เปิด-ปิดแก็ส ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บังคับสัตว์ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ 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 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   320,000.-บาท 
  3.17 ประเภทค่าไฟฟ้า        จ านวน 250,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานและกิจการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 



- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ 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 

3.18 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงานสถานที่สาธารณะ หรือ อาคาร  
 สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.19 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน 60,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น  
ค่าเช่าเครื่องค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็น 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 
4.งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   74,700.-บาท 
   ค่าครภุัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                   จ านวน    44,900.-     บาท 
     4.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน    14,900.-     บาท 
 (1) ตู้เหล็กบานเลื่อน         จ านวน 5,900 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จ านวน 1 หลัง  

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 
24 
(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) 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 
24 

   4.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้   จ านวน    30,000 บาท    
(1) .จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1ชุด       จ านวน    30,000 บาท    
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 
24 

   4.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)        ตั้งไว้จ านวน 29,800.-บาท 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1    จ านวน  22,000.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 หรือดีกว่า ดังนี้ 

           -เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า  
            ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
           -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
            แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก 
            ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
            -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ 
            ใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 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  

          -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
          เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการล าดับ 2 

(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า       จ านวน  7,800.- บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)    
จ านวน 3 เครื่องๆละ  2,600.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Imterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีถามใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom  

               -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
     เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133 โครงการล าดับ 2 

 
5.งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)  รวม     35,000  บาท 
   5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     รวม     35,000  บาท 
        (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม จ านวน  15,000  บาท 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอมัญจาคีรี  
ให้แก่ อบต.กุดเค้า    

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประซาซน 
 ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  119 โครงการล าดับที่ 102 
    5.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)   
         (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี   จ านวน 20,000 บาท 

ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี 
- เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้รวม    776,440 บาท 
1.งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบญัชี 520000)       รวม           631,440.- บาท 
       1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)       ตั้งไว้     369,360.-บาท 



- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

      1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)  จ านวน 262,080.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วย   นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน  
        ลักษณะเดียวกัน 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.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)  รวม 135,000.- บาท 

ค่าตอบแทน     ตั้งไว้    50,000.-  บาท  
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
           1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
 แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
           2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  
ค่าใช้สอย      รวม 85,000.-  บาท 

2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    รวม  15,000 บาท    
(1) ค่าจ้างท่ีปรึกษา สถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป  จ านวน  15,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป
ใน การเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการโดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภาย ในหรือภายนอกเป็นหน่วย
ส ารวจประชาชน เจ้าหน้าที่ชองรัฐ หน่วยงาน ของรัฐ หน่วยงานเอกซนที่มารับ
บริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วน ต าบลสวนหม่อน เป็นไปตามกฏหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                   3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน   
             เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หนา้ 119โครงการล าดับที่ 
112 

  2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 70,000  บาท 
       (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                     จ านวน  40,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  
 ลูกจ้าง เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการ
ล าดับที่ 105 

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน 20,000 บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  

อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก ค่าบริการ  
 จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ  
 ใช้สนามบิน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน 
 ต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดต่อราชการ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
  -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 117  

โครงการล าดับที่ 97 
       (3)โครงการจัดเวทีประชาคม         จ านวน  10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เวที
ประชาคมต าบลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง 
เขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า โครงการ 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น 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 /ว
1617 ลงวันที่16 สิงหาคม2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค่า ถาม-แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 

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

นางรุ่งฤดี  โข่ศรี  ขอชี้แจงงานบริหารงานคลัง  
นักวิชาการเงินฯ        งานบริหารงานคลัง    (รหัสบัญชี 00113) ตั้งไว้ รวม            2,865,480.- บาท 
รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง    
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       รวม           2,158,680.- บาท 
       1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)   จ านวน       1,611,960  บาท 
             -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลงานบริหารงานคลัง ดังนี้ 
     1. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองคลัง 393,600.- 

2.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี 369,360.- 
3.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 346,620.- 
4. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 346,620.- 
5.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ้าพนักงานพัสดุ  155,760.- 

                เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล           จ านวน 3,360.- บาท                                                            
            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เจ้าพนักงานพัสดุและพนักงานส่วนต าบลที่ 
เข้าหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกัน 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 

      1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                           จ านวน 42,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นไปตามกฎหมาย 
 ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 านวณภารค่าใช้จ่าย ด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200) จ านวน 429,360 บาท 



          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 
       1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 142,320  
      2.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบัญชี  143,520 
      3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 143,520 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้             
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน 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 

    1.5 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง               จ านวน    72,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน  
     จ้างตามภารกิจ  
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้            

1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกัน 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(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                  รวม    668,000.- บาท 
ค่าตอบแทน     ตั้งไว้    348,000.-  บาท  

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  233,000  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

    2.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)                      จ านวน  80,000.- บาท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการ 
         เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

          2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 



          2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ 
          ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
          3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 
          2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ 
          ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
   2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)         จ านวน  35,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  
ที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

 
 
 
       ค่าใช้สอย      รวม 170,000 บาท 

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        จ านวน    20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตา่งๆ รายละเอียดดังนี้ 

  1.ค่าถ่ายเอกสาร 
 2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
 3.ค่าก ากัดสิ่งปฏิกูล 
 4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย แพร่ข่าว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ )  ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ 
 5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายประเภทราย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการทั้งหมด 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

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

5.  
2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 150,000 บาท 
         (1).ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  50,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง กองคลัง 



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

 (2)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 ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

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

(3) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านภาษีประจ าปี                                          จ านวน   20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายตามโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
(ภ.บ.ท.ร) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่า ประกาศนัยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ส าหรับผู้เช้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ และค่า ใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พฺ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  118 โครงการล าดับที่ 108 

2.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ านวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้ ตามปกติ 

 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 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 
2.7 ประเภทวัสดุส 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 เครื่อง
เย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน่  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด 
ตลับผง หมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป
กระดาษคาร์บอน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ น้ าดื่ม ส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ 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  
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ 
 ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
2.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  
    (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด   
ไม่เกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
    (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

      ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
      และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เช่น สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  ซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เช่น 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 
6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 

 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 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 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ค่าสาธารณูปโภค   (รหัสบัญชี 340400)                                                 รวม   30,000  บาท 
2.9 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์         จ านวน 30,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ 

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็น 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน                รวม  38,800.- บาท 
    ค่าครุภัณฑ์             รวม 38,800.- บาท 
      3.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)  จ านวน   9,000.- บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  
 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
2)หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
     3.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)                            จ านวน 29,800.-บาท 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1    จ านวน  22,000.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB  

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 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  

          -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
          เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการล าดับ 2 
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า       จ านวน  7,800.- บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)    
จ านวน 3 เครื่องๆละ  2,600.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Imterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีถามใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom  

               -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
                เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบยีบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133 โครงการล าดับ 2 

นางรัตน  พิมาลัย  



หน.ส านักปลัด  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม    573,160 บาท 
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       จ านวน           419,160.-บาท 
    1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล      จ านวน     419,160.-บาท 
         -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
            เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

2.งบด าเนินงาน   รวม 154,000.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    104,000.-  บาท  

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  34,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน        
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

           2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี  

    2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)    จ านวน  60,000.- บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการ 
      เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

          2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  
           2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ  
           ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

                ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   
     2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)  จ านวน  10,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ ที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



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

  2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
                       เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
  3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
     การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
                     4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  

 บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
      ค่าใช้สอย                   รวม 50,000.-  บาท 
 2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 50,000.-  บาท 
         (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  20,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง กองคลัง 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการ
ล าดับที่ 105 

(2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน 10,000 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 ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 117  
 โครงการล าดับที่ 97 

    (3).โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั                  จ านวน    20,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร ค่า ถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

                 2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่       องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
                 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
4)หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว1617 
ลงวันที่16 สิงหาคม2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค่า ถาม-แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 

            5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
            6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                2557 
            7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
                การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

นางรัตน  พิมาลัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน.ส านักปลัด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 รวม  1,586,100.-  บาท              
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           รวม  1,722,100.-  บาท   
           1.งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       ตั้งไว้          896,100.- บาท 
         1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)     ตั้งไว้     578,100.-บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปตาม 
           กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้313,440+264,660=578,100 
         1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ  

 บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
         2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง 
         วันที่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
         ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)  จ านวน 318,000.- บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ต าแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ า  พนักงานขับรถยนต์  
  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  185040+132960=318000 
      1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน  
        ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
       2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่  
       30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ 
       บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)  รวม 690,000.- บาท 

ค่าตอบแทน     รวม    216,000.-  บาท  
   2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 156,000  บาท 

      (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                   จ านวน  76,000  บาท 
          เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
           1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
             แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 



             ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
           2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

      (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)            จ านวน 80,000 บาท 
           หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้ 
           กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271  
                    ลงวัน ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                    ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
    2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)   จ านวน  50,000.- บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการ 
         เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น   
  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

            2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  
            2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ  
            ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
             3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 
            เมษายน  2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า 
            บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   
     2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน  10,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ ที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1.) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
           และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 



  2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
                       เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
  3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
     การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
                     4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา  

 บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
       ค่าใช้สอย                                                                       ตั้งไว้รวม 444,000 บาท 
   2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวน 444,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่     จ านวน 84,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งว่างหรืองานที่มีจ านวนมาก  

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 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 
มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

 4.)หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   รวม 360,000 บาท 
(1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                    จ านวน  50,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

(2) 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 ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

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



    (3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย                 จ านวน  30,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 
    และ ระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
      การใช้และ การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ 
        ฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร   
       ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เช้ารับการฝึกอบรม  
       ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม  
       ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
       ค่าของสมนาคุณใน การดุงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
       ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
       - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 

       (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์              จ านวน 50,000 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  
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

  2.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
              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 
       (5) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             จ านวน 100,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย  
            ฝายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ 
            การตกแต่งสถานทื่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
            ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ 
             เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย 



             ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ่าเป็นในการ 
             การจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 

 (6)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน        จ านวน  30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้และการตกแต่งสถานทื่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ 

       เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
    ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเป็นในการจัดท 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  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า 83 โครงการล าดับที่ 26 
(7) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
จ านวน 50,000 บาท  
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร 

         ส่วนต าบลสวนหม่อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
         ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร ค่าอาหาร  
         อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า 
         รับการฝึกอบรมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
         ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
      และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ 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                                                                              จ านวน 30,000 บาท 
   2.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย                                                      จ านวน 20,000  บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ   สังกัด ถุงเท้า/
ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด  หมวก ผ้าผูกคอเสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชุดกัน
ไฟ ชุดประดาน้ า ชุดดับเพลิง หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ าตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

2.7 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง                                                     จ านวน 10,000  บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประเภทวัสดุคงทน เช่น วาล์วน้ าดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง 
อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่นสาย แด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
น.ส.ปราณประภัสสร ทุยเวียง ขอชี้แจงรายละเอียดแผนงานการศึกษา   
ผอ.กองการศึกษา แผนงานการศึกษา     ตั้งไว้รวม  4,694,310.- บาท 
แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้  1,716,080.- บาท 
1.งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 520000)   รวม     1,243,080.- บาท 
        1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)  จ านวน      711,060.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลดังนี้ 
1. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

    2. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการศึกษา 
 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 30 

ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



      1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน 42,000.- บาท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
           เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้            

 1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 

2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ ค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)                       จ านวน 434,040 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
จัดสรรให้และเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีค่าตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ได้รับจัดสรร) 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 

       1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                          จ านวน 55,980 บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน จ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  3 คน รายละเอียดดังนี้ 
(จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดสรรให้และเงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีค่าตอบแทนรวมกับ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ได้รับจัดสรร) 
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ

เดียวกัน 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 ด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                รวม   341,000.- บาท 
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                  ตั้งไว ้110,000.-บาท 
 

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 100,000.-บาท 
    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน                
    ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                  
      เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อ่ืนขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น 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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2558 

 4)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็น กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 

2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)  จ านวน 10,000.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  

ที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523แก้ไข    
       เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

               2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
                   การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
   ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
       ค่าใช้สอย                                                     รวม 293,000.-บาท 
      2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จ านวน  161,000.-บาท 
              1.เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตา่งๆ รายละเอียดดังนี้    จ านวน 5,000.- บาท 

 1.ค่าถ่ายเอกสาร 
 2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
 3.ค่าก ากัดสิ่งปฏิกูล 
 4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย แพร่ข่าวทาง

วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ )  ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ 

 5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายประเภทราย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการทั้งหมด 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
6. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

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

8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าบีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 



 
     2. ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2 อัตรา  จ านวน  168,000.- บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง แม่บ้าน 7,000*12 และนักการภารโรง  7,000*12 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

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

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

4) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

          
 

2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 100,000.-บาท  

 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                    จ านวน  50,000 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการล าดับที่ 
105 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             จ านวน  40,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ ให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 . ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ว่ า ด้ ว ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป                       

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก             จ านวน 10,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู

และผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเข้าที่พัก ค่ายาน พาหนะค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 



              เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่  120 

โครงการล าดับที ่114 
     2.5 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                             จ านวน  20,000.- บาท 

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

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ .2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

  3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ                                     ตั้งไว้ 70,000.-บาท 
2.6 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 ายาลบ
ค า ผิ ด  ต ลั บ ผ ง ห มึ ก  น้ า ห มึ ก พิ ม พ์  ล ว ด เ ย็ บ ก ร ะ ด า ษ  ส มุ ด  ซ อ ง                     
เอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิปกระดาษคาร์บอน สิ่ งพิมพ์ ที่ ได้จากการข้อหรือ                     
จ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิ้น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

 2.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)                      จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 

หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสิ้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  

    (1) รายจ่ายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  ไม่เกิน 

20,000 บาท 



    (3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

    (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เช่น สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เช่น สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป 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 
6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 
 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่

ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บ 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) เป็น

ต้น 
11. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต้น ฯลฯ 

              เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             ตั้งไว้   2,026,900.-บาท 
งบด าเนินงาน    ตั้งไว ้376,900.-บาท 



หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ 339,250.-บาท  
ค่าใช้สอย              ตั้งไว้ 331,900.-บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       ตั้งไว้  339,250.-บาท 
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน“โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ”  
  จ านวน 100,000.-บาท                                       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่า
จัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าจัดข้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเงินรางวัลส าหรับ มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 

         เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งชันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่  71 ล าดับที่ 7 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งไว้จ านวน 239,250 บาท 
   (1) ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)     จ านวน 51,000 บาท 

- เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรให้อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี (จากเงินอดหนุน
สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้) 

           เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ.2564  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่  120 ล าดับที่ 117 
 

 (2) ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จ านวน 33,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรให้อัตราคนละ 1,130 บาท (จากเงินอุดหนุนสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้) เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ 
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 

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จ านวน 154,350 บาท 
- เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรให้อัตรา คนละ 21 บาท/วัน จ านวน 245 วัน (จากเงิน
อุดหนุนสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ ) 
รายละเอียด ดังนี้ 

     เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่  70 ล าดับที่ 4 



ค่าวัสดุ       ตั้งไว้   863,980.-บาท 
    1.ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว       
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้             จ านวน  20,000  บาท 

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 ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ผ้าถูพ้ืน ผ้าห่ม มุ้ง 
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจืดที่ซื้อจาก เอกชน ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลื่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

- วัสดุสิ้นเปลือง อาหารเสริม (นม)     จ านวน 766,480.-บาท 
1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก ป.1 - ป.6  
ให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
จ านวน 8 แห่ง จ านวน 260 วันๆ ละ 7.37 บาท/คน 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรัฐบาลจัดสรรให้) 

รายละเอียดดังนี้  
1 .โรงเรียนบ้านสวนหม่อนราษฎรสงเคราะห์  
2.โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 
3.โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 
4.โรงเรียนบ้านขามครุราษฎร์อุปถัมภ์  
5.โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 
6.โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 
7.โรงเรียนเหล่ากกหุ่งสว่าง 
8.โรงเรียนบ้านชีวังแคน 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

-ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่ 69 ล าดับที่ 3 
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.   จ านวน  57,500.- บาท 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรไห้เด็กปฐมวัย จ านวน  
260 วันๆ ละ 7.37 บาท/คน จ านวน เงิน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จากรัฐบาลจัดสรรให้)  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



-ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่  69  ล าดับที่ 3 

2.ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                          จ านวน  10,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด ระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก ๗น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง มือ ราวพาดผ้า ฯลูฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี 
ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
วัดสุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว           1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248             
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

3.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                        จ านวน 10,000 บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 วัสดุคงทน -ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายการใช้งาน 

ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย ไม่สามารถ ซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้ง กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ 

    วัสดุสิ้นเปลือง-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(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 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   45,000.-บาท 
(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า        จ านวน 25,000 บาท 



- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือ อาคาร สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนต าบล ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 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 า
เป็นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 

 (2) ประเภท ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงานหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ อาคาร สถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(3) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ประจ าเดือนฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่องค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย
ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็นที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    ตั้งไว้     1,730,000.-  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้     1,730,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)                                 ตั้งไว้    1,730,000.-บาท 

 (1) เงินอุดหนุนโรงเรียนในต าบลสวนหม่อน              จ านวน 1,680,000.-บาท 
- เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันส าหรับ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .)  
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จ านวน 200 วันๆ ละ 21 บาท/คน 
รายละเอียดดังนี้  
1.โรงเรียนบ้านสวนหม่อนราษฎรสงเคราะห์  
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 มท0893.3/1658 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2559 

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

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

           - 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 รายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาชององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 70 โครงการล าดับที่ 5 
นางรัตน  พิมาลัย  แผนงานสาธารณสุข 
หน.ส านักปลัด งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม      2,432,100.- บาท  
                      1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)    (รหัสบัญชี 520000)   รวม     300,000.- บาท 
   1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)  จ านวน 288,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

1.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   180,000  
2.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 108,000 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน 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 

   1.2 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                        จ านวน    12,000.-  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน 
 จ้างตามภารกิจ  

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกัน 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(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                           รวม  1,755,000.- บาท  
    ค่าตอบแทน                                                 รวม  25,000.- บาท 
       2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง   จ านวน  25,000  บาท 
             ส่วนท้องถิ่น  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

         ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)                                รวม  1,578,000.- บาท  
 2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญช ี310100)             จ านวน 1,170,000.- บาท 

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่   จ านวน 1,170,000 บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  

      1.) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ 7,000*12*4  =336,000 บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย  7,000*12*8 =666,000 บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป  7,000*12*2 =168,000 บาท 

              - เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์   จ านวน 8,000 บาท 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 
มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

 4) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจ านวน 400,000.- บาท 
1.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง                        จ านวน 50,000  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 



               โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ 
               การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ  
               เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนัยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ 
               เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย 
               ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมฯลฯ และ  
               ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า 125 โครงการล าดับที่ 139 

     2.โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกายจิตใจผู้สูงอายุ    
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                  จ านวน  50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการ 
         ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
        2565 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง 
        สถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย  ในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
        และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์    
        ค่าหนังสือส าหรับผู้เช้ารับการ  ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า 
        อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่าเป็นในการอบรม 
        ส าหรับการจัดท าโครงการ 

            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 หน้า 125 โครงการล าดับที่ 140 

            3.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ      จ านวน 300,000 บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น  
การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค-วิด-19)   
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิดและปิดการจัดกิจกรรม ค่ายา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
น้ ายาเคมี และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการควบคุม ป้องกัน  
รักษาโรคระบาดหรือโรคติดต่อติดต่ออันตราย  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ่าเป็นในการจัดท าโครงการ 

            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
      5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนของ  
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 –2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
               ค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี 53300)                                        รวม     150,000.- บาท 
          2.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          จ านวน 80,000  บาท 

  - เพื่อค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ป้องกัน 
รักษาโรค ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน  เช่น กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้  คีม
ถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  ส าลี ผ้าพันแผล ยาและเวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายา
ต่างๆ เลือด สายยาง ลุกยาง หลอดแก้ว  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 1248ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  

                        จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
     072  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 

            2.8 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน  50,000  บาท 
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่าง ๆ  
            ดังต่อไปนี้ 



ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหงต้ม น้ ามันชื้อเพลิง น้ ามัน ดีเซล  น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

       (4).ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกายประเภทต่างๆ ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน      จ านวน 20,000  บาท 
             กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง  เครื่องหมายยศสังกัด ถุงเท้า รองเท้า 
เข็มขัด  ฯลฯ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานในการกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   10,000.-บาท 
(1) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน 10,000 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 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าเป็นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจ าเป็น 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   97,100.-  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                   จ านวน    97,100.-     บาท 

(1) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน      จ านวน    46,500.-     บาท 
1.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด                       จ านวน  7,900 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จ านวน 1 หลัง 
คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงาน ประมาณ 
      -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 

1.หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 



การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 
24 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 113 โครงการล าดับ 3 

      2.จัดซื้อเก้าอ้ีประชุมแบบหนัง จ านวน  10  ตัว                       จ านวน   6,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมแบบหนัง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134            ลงวัน ที่ 
9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก 
ไม่มีตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน 
ประมาณ) 

      -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 
24 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135   
 โครงการล าดับ 23 

3.จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์        จ านวน    10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์จ านวน 5 ตัว   
คุณลักษณะดังนี้ 
1.เป็นโต๊ะที่ใช้งานเอนกประสงค์ เช่น โต๊ะเรียน โต๊ะจัดอบรม โต๊ะสัมมนา โต๊ะประชุม 
โต๊ะจัดเลี้ยง 
2.ขาพับเก็บได้ไม่ท าให้สิ้นเปลืองพ้ืนที่ บานสวิงพับที่แข็งแรงและม่ันคงปลอดภัยใช้งาน
ได้อย่างยาวนาน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9 
มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 โครงการล าดับ 24 
4.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง           จ านวน   22,600.- บาท    
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียูจ านวน 1 เครื่อง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  

           ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558   คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
          กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณเป็น  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 134 โครงการล าดับ 10 
 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)    ตั้งไว้จ านวน 24,600.-บาท 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1         จ านวน  22,000.- บาท 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี



ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1 
หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

4) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
5) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

6) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 133โครงการล าดับ 2 
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)     จ านวน  2,600.- บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)    
จ านวน 1 เครื่องๆละ  2,600.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600 dpi 
มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
มีช่องเชื่อมต่อ (Imterface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 -มีถามใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
   -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom  

              -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ 
               เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามรถใช้กับ A4 Letter Legal และCustom 

 คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
              เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133โครงการ ล าดับ 2 
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จ านวน  26,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง จ านวน  26,000 บาท 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  



           ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558   คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
          กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณเป็น  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 134 โครงการล าดับ 16 
3.งบเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 560000)                                                       รวม   280,000.-บาท  
   3.1 ประเภทอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                    จ านวน  280,000.-  บาท 
         -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน จ านวน 14 หมู่บ้าน        ดังนี้ 
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.อุดหนุนบ้านสวนหม่อน 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 
      -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ 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 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาชององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

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



 
นางรัตน  พิมาลัย ขอชี้แจงแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
หน.ส านักปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม   206,000.-บาท 
2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)       รวม   186,000.-บาท  
   ค่าใช้สอย      รวม 186,000.-  บาท 
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 186,000.-  บาท 
     (1).ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่        จ านวน  186,000 บาท 
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กฐานะยากจน  จ านวน  156,000 บาท 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน           
          -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จ านวน  30,000  บาท 
 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
      4).ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 123  
โครงการล าดับที่ 134 
3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)   รวม  20,000.-บาท 
     3.1 ประเภทอุดหนุนองค์กรการกุศล (รหัสบัญชี 561000)     จ านวน  20,000.-บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบ ารุง 
สงเคราะห์สตรี มารดาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 
และการสาธารณภัยจ่ายให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
2) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิม  ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

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

นายเฉลิม  โคตรทา ขอชี้แจงรายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน 
ผอ.กองช่าง          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             ตั้งไว้รวม 810,000.-บาท 

1.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (รหัสบัญชี 530000) 
    ค่าวัสดุ    
   1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                จ านวน 10,000.- บาท 



-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 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 

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง ไฟฟ้า เครื่องวัด

กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไป โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอด ไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และขั้นส่วน วิทยุ สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟ
วิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ  ฯลฯ 

ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  เช่น ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ ดังนี้ 

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

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

2. งบเงินอุดหนุน      ตั้งไว้รวม  800,000.-บาท 
   2.1 ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (รหัสบัญชี 610400)           จ านวน 800,000.-บาท 
 (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    จ านวน  300,000.- บาท 
      ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี    
         - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 106 
โครงการล าดับที่ 76  

(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 300,000.- บาท 
      ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี   (ม.1,ม.6,7,9,10,11,14)   
         - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 106 
โครงการล าดับที่ 76 

 (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 200,000  บาท 



         อ าเภอมัญจาคีรี                                                               
            - เพื่อขยายเขตระบบน้ าประปา บ้านกอก หมู่ที่ 3  บ้านโคกกลางหมู่ที่ 9 ต าบลสวนหม่อน  
             เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

  2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 

             เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 โครงการล าดับที่ 20 
 
นางรัตน พิมาลัย     ขอชี้แจงรายละเอียดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน.ส านักปลัด     งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             รวม 741,080.-บาท 
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       รวม   496,080.- บาท 
   1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                         จ านวน     325,320.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน ต าบล 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมซน  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน 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 

   1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200 )                                          จ านวน 170,760.- บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้          .  
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

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

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                            รวม   175,000.-บาท 
ค่าตอบแทน                                        จ านวน 45,000.-บาท 

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  45,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

   ค่าใช้สอย      รวม 130,000.-  บาท 
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 130,000.-  บาท 
      (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  20,000 บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการ
ล าดับที่ 105 

(2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน 20,000 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 ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 117  
โครงการล าดับที่ 97 

         (3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับ
การจัดท าโครงการ เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

1.)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชอง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า  116 โครงการล าดับที่ 99                                                                             
(4)โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต าบลสวนหม่อน              จ านวน  20,000 บาท                                               
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                              
ต าบลสวนหม่อน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้                                                          
และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเป็ดและปิดการฝึกอบรม                                                                



ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ และ                                                               
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไป                                                           -
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้                                                                      
1)  พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537                                                            
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562                                                                                         2) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่                                                          องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                                               
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ                                                                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                                                                                  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หนา้ 86 โครงการล าดับที่ 36      
(5)โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลสวนหม่อน จ านวน  20,000 บาท-   -เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด                                               
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด                                                          

การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ และ                                              
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไป                                                                      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

         1)พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ . 2537 และ 
            แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 
           2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร 
           ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
            3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร  
            ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หนา้   85 โครงการล 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  ให้แก่ ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 
   เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  
            ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 85 
 โครงการล าดับที่ 34 

 2.เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอมัญจาคีรี    จ านวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติดอ าเภอมัญจาคีรี ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี 
เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 85 โครงการล าดับที่ 35 
น.ส.ปราณประภัสสร  ทุยเวียง  ขอชี้แจงรายละเอียดแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



ผอ.กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้  315,000.-   บาท 
                             งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม 265,000.-บาท 
                  งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี 530000)   รวม 85,000.- บาท  
                  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม 85,000.- บาท 
                 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)    รวม 85,000.- บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 85,000.- บาท 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน จ านวน  50,000 บาท 
ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ต าบลสวนหม่อน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท าเป็นในการจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 71 ล าดับที่ 8 

 
 

2. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา         จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระ พุทธ
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬบูชา ฯลฯ 

โดยเป็นค่า'ใช้จ่าย เช่น ค่าป่ายโครงการ ค่าป้ายจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าใช้จ่าย ในการจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวช้องในการจัด งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 105 ล าดับที่ 76 

3.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้า จ านวน  25,000 บาท 
   พรรษา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเช้าพรรษา เข่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย จัดนิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าสถานที่จัดงาน เข่น ค่าเช่าหรือ ค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ่าเป็นในการจัดงาน เครื่อง เสียง เต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่าเป็นและ เกี่ยวช้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 105 ล าดับที่ 77 
 

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)      รวม  180,000.-บาท 



หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้ 180,000.-บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)   

1.เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี     จ านวน 120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดี 
เมืองมัญจาคีรีประจ าปี 2565 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 106 
โครงการล าดับที่ 76 

       ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
1.เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลสวนหม่อน   จ านวน   30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  106  
   โครงการล าดับที่  80 
2.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน      จ านวน   30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน  
 1.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีปิดเทอมใต้ร่มธรรม    
-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 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 

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

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

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

นายเฉลิม  โคตรทา  ขอชี้แจงรายละเอียดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ผอ.กองช่าง           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                   รวม 5,338,735.-บาท 

1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)    (รหัสบัญชี 520000) รวม 497,580 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้           455,580.- บาท 



             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล กองช่าง ดังนี้  
1.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู้อ านวยการกองช่าง  455580 บาท 

                เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                           จ านวน 42,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
           เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                  รวม    519,000.- บาท 
ค่าตอบแทน                            รวม    69,000.-  บาท 

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน  39,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม                                                                  
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

    2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)   จ านวน 30,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ  
ที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
 การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
 3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  



บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
   ค่าใช้สอย        รวม  310,000.-บาท  
     2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 10,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตา่งๆ รายละเอียดดังนี้ 
                1.ค่าถ่ายเอกสาร 

 2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
 3.ค่าก ากัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
 4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
      5.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
   6.ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ 
 7. ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราช าการ 
      8.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายประเภทราย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการทุกรายการ 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

    2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง  
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ่าบีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า สาธารณูปโภค 

2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 80,000 บาท 
         (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  40,000  บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง กองช่าง 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565  หน้า 118 โครงการ
ล าดับที่ 105 
 
 

 (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน 40,000 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 ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 



-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

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

2.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                     จ านวน  200,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้ ตามปกติ 

 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 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 าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ                                                                                         รวม  160,000.- บาท 
    2.7 ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)                         จ านวน  60,000  บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     ประเภท วัสดุคงทน เช่น  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ  
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง เอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชน่  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด 
ตลับผง หมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป
กระดาษคาร์บอน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ น้ าดื่ม ส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ 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  
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ 
 ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
    2.8 ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                           จ านวน 50,000 บาท 
           -เพ่ือจ่ายเป็นค าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
                ประเภทวัสดุคงทน เช่นไม้ต่างๆ ค้อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
          ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ  
          ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลูฯ 
                ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ 
          ซีเมนต์ บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น  แปรง ทาสี ปูนขาว ยางมะตอยส าเร็จรูป  
          แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
                ประเภทวัดสุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประกา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
         -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 
   2.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)                จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  
    (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด   
ไม่เกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
    (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

      ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
      และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เช่น สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ  ซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเติมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เช่น 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 
6. กระดาษต่อเนื่อง  เป็นต้น ฯลฯ 

 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 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 
12. เราเตอร์ 
 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

 
 

งานก่อสร้าง                          รวม       4,322,155.- บาท 
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)           รวม         628,440.- บาท 
       1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล )                                       จ านวน       279,210.- บาท 
             -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลกองช่าง ดังนี้ 

เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นายช่างโยธา 2 ต าแหน่ง  
1.ต าแหน่ง นายช่างโยธา 155760 
2.ต าแหน่ง นายช่างโยธา 123450   

                เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล            จ านวน 6,990.- บาท                                                            
            -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว นายช่างโยธาและพนักงานส่วนต าบลที่ 
เข้าหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกัน 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 

      1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               จ านวน 342,240 บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

       1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายชา่งโยธา 2 ต าแหน่ง 342,240 บาท  
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้             

1)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน 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.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                  รวม    152,000.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    52,000.-  บาท  
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  42,000.-  บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างกองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)          จ านวน  10,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ ที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

       ค่าใช้สอย     รวม 100,000 บาท 
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท 

         (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม              จ านวน  50,000 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง กองช่าง 

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

 (2)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 ไปติดต่อราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้    รวม       30,000.-บาท         บาท 
3.1.ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)    ตั้งไว้  30,000.- บาท 
            3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (รหัสบัญชี 410600)  
1.จัดซื้อชุดกล้องระดับ        จ านวน 30,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้องระดับ จ านวน 1 ชุด 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9 
มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 136 โครงการล าดับที่ 25 

  3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 541000)      ตั้งไว้    3,511,715.-    บาท  
        3.2.1 ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ              รวม 123,500 บาท 
1.โครงการปรับปรุงทางเข้าศูนย์กู้ชีพเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน    จ านวน 103,500 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเข้าศูนย์กู้ชีพเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน 
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 หนา 0.15  เมตรจุดที่ 2 กว้าง 7.00  เมตร  
ยาว18.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ 
ป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.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 

2.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ       งบประมาณ 20,000 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 

        3.2.2 ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                          รวม 3,368,215.-บาท 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนหม่อน -บ้านบัว             จ านวน 650,700 บาท 
  บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่  1 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนหม่อน เชื่อมบ้านบัว    ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 เมตร  พร้อมวางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
0.40x 1.00 เมตรจ านวน 9 ท่อน 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 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 
2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร(เส้นข้างบ้านนายศักดิ์ณรงค์ พั้วลี) จ านวน 202,025 บาท 
บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้า-ออกพ้ืนที่การเกษตร (เส้นข้างบ้านนายศักดิ์ณรงค์ พั้วลี) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 157 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร รวมจ านวน 99 ท่อน   
พร้อมบ่อพักคสล.จ านวน 10 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.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 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 
 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2               จ านวน 158,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 ยาว 69 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน  30 ท่อน  
รวมความยาวทั้งสิ้น 99 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.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 112 โครงการล าดับที่  92 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นข้างโรงเรียน) บ้านเหล่ากกหุ่ง  หมู่ที่ 7           จ านวน 236,600 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.(เส้นข้างโรงเรียน) ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร   
ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่อบต.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 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นเชื่อมป่าผุ-นาจาน) บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 9    จ านวน 494,380 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร   
ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่อบต.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 

6.โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.  บ้านโนนพยอม  หมู่ที่ 10 จ านวน 108,200 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.  
ยาว 50.00 เมตร  สูง  1.40  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ  
ป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.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.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคสล. เส้นกลางบ้าน บ้านสวนหม่อน   หมู่ที่ 11    จ านวน 674,410 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรถนนคสล. เส้นกลางบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร   
ยาว 339 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่อบต.สวนหม่อนก าหนด  

-  ฐานอ านาจ 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 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นเชื่อมป่าผุ-นาจาน) บ้านขามป้อม  หมู่ที่ 12     จ านวน 490,600 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.(เส้นข้างโรงเรียน) ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร   
ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่อบต.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 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นดอนปู่ตา-บ้านมูลตุ่น) บ้านชีวังแคน  หมู่ที่ 13     จ านวน 303,300 บาท 
     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอนปู่ตา-บ้านมูลตุ่น ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร   
ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบไม่มีลูกรังไหล่ทาง  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่อบต.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 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 
10.ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ จ านวน  50,000  บาท  
    ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง       



- เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกซน นิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้เอกซน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง) 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดข้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 2.กฎกระทรวง การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริหารงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2560 

          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565หน้า 122 โครงการล าดับที่ 129 
 3.2.4 ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม 20,000 บาท 
          และสิ่ง สาธารณูปการ)                            
         1.เงินเพ่ิมค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าซดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ กค (กจว) 0405.2/ ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา  
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 121 โครงการ

ล าดับที่ 124 
นางรัตน  พิมาลัย แผนงานการเกษตร 
หน.ส านักปลัด           งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        รวม   144,000.-บาท   

1. งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (รหัสบัญชี 530000)  รวม 110,000.-บาท 
   ค่าใช้สอย                                                 จ านวน  70,000.-บาท 

1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 70,000.- บาท 
           (1) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ            จ านวน  30,000 บาท       
               -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าจัดซื้อกล้าไม้ค่าอาหาร อาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

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

                3.)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
           เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                 4.)กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร  
            ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 107 โครงการล าดับที่  83 

 (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ  จ านวน  50,000  บาท  
  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ



อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ 
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าของสมนาคุณในการดุ งาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ่าเป็นในการจัดท าโครงการ และค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน 
การจัดการแช่งชันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันกีฬา    ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศฺ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 -2565 หน้า 111โครงการล าดับที่  
89 

      (3) โครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุขต าบลสวนหม่อน      จ านวน  20,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข 
ต าบลสวนหม่อน  
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
    2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

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

   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 107 โครงการล าดับที่ 82 
 (4)โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชนการใช้น้ าอย่างประหยัดและการจัดการน้ าเสียในชุมชน 
 จ านวน 10,000 บาท       
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน การใช้น้ าอย่างประหยัด  
และการจัดการน้ าเสียในชุมชน  

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 
     เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 111 โครงการล าดับที่ 90 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร                       รวม 30,000.-บาท   



1. งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (รหัสบัญชี 530000) จ านวน 30,000.-บาท 
    ค่าใช้สอย   
    1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จ านวน 20,000.-บาท 
         (1) โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ      จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการ ค่าอาหาร อาการว่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าต้นกล้าหญ้าแฝก ค่าวัสดุ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

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

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน 
การจัดการแช่งชันกีฬาและกรมส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันกีฬา    ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศฺ.2559 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า  111 โครงการ
ล าดับที่ 88 
 

   ค่าวัสดุ      รวม   10,000  บาท  
  1.2  ประเภทวัสดุการเกษตร     จ านวน 10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุการเกษตร ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คาดขุดพรูวนดิน เครื่องดักแมลง ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ปุย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ สัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ฯลฯ 

ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น  หัวกะโหลกดูดน้ า ฯลฯ 
 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสั่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุ
กัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

        ค่าสาธารณูปโภค  (รหสับัญชี 534000)     รวม 80,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ต าบลสวนหม่อน 
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 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 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสั่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุ
กัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ 

นางรัตน  พิมาลัย แผนงานงบกลาง 
หน.ส านักปลัด  งบกลาง                                  รวม  17,604,175.-บาท 
 (1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                   จ านวน  123,000   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม  
  ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
  ใน อัตราร้อยละ 5 รายละเอียดด้งนี้ 2943720/12*0.5 % =122,655 

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  10,717,730  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ  
  ภายในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
    องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
                   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 
   โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางวังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  
     โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                    และโครงการสรางหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 โครงการ ล าดับที่ 146 

(3)ประเภทเบี้ยความพิการ                                       จ านวน   5,488,625  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 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
                  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 เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและขึ้นทะเบียนขึ้นรับ
เบี้ยยังชีพกับอบต.สวนหม่อน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ ยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ 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 

(5)ประเภทเงินส ารองจ่าย                               จ านวน   450,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าได้ หรือกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยต่าง ๆฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ด้งนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประซาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวนที่ 12 มีนาคม 2545 
เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลง วันที่ 10 ตุลาคม 
2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ าท่วมฉับ พลัน น้ าปาไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วย เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
                    ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน้า 128 โครงการ  ล าดับที่ 149 

(6)ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                               จ านวน     200,000  บาท 



1.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสวนหม่อน         จ านวน  150,000 บาท  
 ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสซ.)   
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนทองถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการ สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 

2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การด าเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3 /ว 1202  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุด หนุนทั่วไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
และการสนับสนุน การบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 

                   5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
                   ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2554 หน้า 125 ล าดับที่ 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 448,820 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ร้อยละ 2  
ของงบประมาณร่ายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 โดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   

1.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 



2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
                  3.หนังสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
                 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
                4.หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
                 0808.5/ว 31 ลงวันที่  21  ตุลาคม 2563 
                  5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
                   ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 โครงการที่ 151 
   (8) ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน 6,000.- บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ตั้งไว้ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี  2943720/12*0.2 % =5,887.44 

- 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 
 

 


