
   

 

 
 

 

    

         

 

         

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง 

 
        

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
        

         

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

อ าเภอมัญจาคีร ี จังหวัดขอนแก่น 

 
        

         

         

WWW.SUANMON.GO.TH 
 
 
 
 

 

  



ที่  ขก  ๘๗๒๐๑/394                            ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
                อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกํน ๔๐๑๖๐ 

 

                                       ตุลาคม 2565 
 

เรื่อง     ขอสํงข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เรียน  นายอ าเภอมัญจาคีรี 

อ๎างถึง   ที่ ขก 0023.24/2453 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 

สิ่งที่สํงมาด๎วย ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566           จ านวน  2  เลํม 

ตามหนังสือที่อ๎างถึง อ าเภอมัญจาคีรีได๎พิจารณาอนุมัติข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแตํวันที่ 19 เดือน กันยายน 2565 และแจ๎งให๎องค์การบริหารสํวนต าบล
สวนหมํอนเสนอให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน ลงนามในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศใช๎เป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 นั้น 

บัดนีอ้งค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ได๎ลงนามประกาศข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร๎อยแล๎ว ตั้งแตํวันที่ 19 เดือน กันยายน 2565  องค์การบริหารสํวน
ต าบลสวนหมํอน  จึงขอสํงข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มาพร๎อมนี้ 
จ านวน 2 เลํม รายละเอียดตามสิ่งที่สํงมาด๎วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตํอไป 

  

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

              
                                                            (นายพสิษฐ์  ถมปัด) 
                             นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  
 
 
 
 
งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด อบต.สวนหมํอน 
โทรศัพท์ 043-0400-23 
โทรสาร 043-0400-23 



ที่  ขก  ๘๗๒๐๑/395                            ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
                อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกํน ๔๐๑๖๐ 

 

                                     3  ตุลาคม 2565 
 

เรื่อง     ขอสํงข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เรียน  ผู๎ใหญํบ๎าน ทุกหมูํบ๎าน 

สิ่งที่สํงมาด๎วย ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566           จ านวน  ๑  เลํม 

ด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ได๎จัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได๎เสนอนายอ าเภออนุมัติ และนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน
ประกาศใช๎เป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร๎อยแล๎ว 

องค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  จึงขอสํงข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 มาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทํานปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ราษฎรในหมูํบ๎าน
ทํานให๎ทราบตํอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตํอไปให๎ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให๎ราษฎร
ในหมูํบ๎านได๎ทราบตํอไป 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

        
             (นายพสิษฐ์  ถมปัด) 
                             นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  
 
 
 
 
งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด อบต.สวนหมํอน 
โทรศัพท์ 043-0400-23 
โทรสาร 043-0400-23 
 
 
 



ที่  ขก  ๘๗๒๐๑/396                            ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
                อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกํน ๔๐๑๖๐ 

 

                                   3    ตุลาคม 2565 
 

เรื่อง     ขอสํงข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน ทุกหมูํบ๎าน 

สิ่งที่สํงมาด๎วย ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566           จ านวน  ๑  เลํม 

ด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ได๎จัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได๎เสนอนายอ าเภออนุมัติ และนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน
ประกาศใช๎เป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร๎อยแล๎ว 

องค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  จึงขอสํงข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 มาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทํานปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ราษฎรในหมูํบ๎าน
ทํานให๎ทราบตํอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตํอไปให๎ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให๎ราษฎร
ในหมูํบ๎านได๎ทราบตํอไป 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           
             (นายพสิษฐ์  ถมปัด) 
                             นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  
 
 
 
 
งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด อบต.สวนหมํอน 
โทรศัพท์ 043-0400-23 
โทรสาร 043-0400-23 
 
 
 
 



                                                                

        ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
              เร่ือง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
              ******************** 
  ด๎วยองค์การบริการสํวนต าบลสวนหมํอน  ได๎จัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งนายอ าเภอมัญจาคีรี  ได๎ลงนามให๎ใช๎เป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ได๎ตั้งแตํวันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2566  เป็นต๎นไป 

  ดังนั้นเพ่ือเป็นการจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท างบประมาณองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน     
จึงขอประกาศบังคับใช๎เป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565  
 
 

      
          (นายพสิษฐ์  ถมปัด) 
                                             นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000.-บาท (=ห้าสิบล้านบาทถ้วน=) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป      รวม 
13,679,260.-.บาท  

งานบริหารทั่วไป                      รวม             9,439,640.-.บาท  
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายการเมือง)    (รหัสบัญชี 520000)      รวม           2,052,320.- บาท 

 1.1 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต/รองนายก อบต.                    จ านวน          
514,080.- บาท 

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

 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภา 
องค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการสภา 
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0809.7 / 
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทนผู๎บริหารและ
สมาชิกสภา องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สํวนต าบล พ.ศ. 2554   ในราชกิจจานุเบกษา  

 1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก           จ านวน      
42,120.-   บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก 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 วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การ 
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภา 
องค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวน ต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และเลขานุการสภา 
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทนผู๎บริหารและ



สมาชิกสภา องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สํวนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

         1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                    จ านวน  
42,120.-  บาท            

-เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษนายก อบต. จ านวน 1,750 บาท/เดือน 
             รวม 12 เดือน เปน็ 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 วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การ บริหารสํวนต าบล รองนายกองศ์การบริหารสํวนต าบล 
ประธานสภา องค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวน ต าบล เลขานุการนายกองศ์การบริหารสํวนต าบล 
และเลขานุการสภา องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
2. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องกน ดํวนที่สุดที่ มท 
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทน
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

           1.4 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.               จ านวน 
86,400.- บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนเลขานุการนายก อบต.จ านวน 7,200 
บาท/เดือน  

รวม 12 เดือน 
           -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองศ์
การ บริหารสํวนต าบล รองนายกองศ์การบริหารสํวนต าบล 
ประธานสภา องศ์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวน ต าบล เลขานุการนายกองศ์การบริหารสํวนต าบล และ
เลขานุการสภา องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 
 2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทน
ผู๎บริหารและสมาชิกสภา องศ์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

          1.5 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/                จ านวน 1,367,600.-บาท     
          สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.   
          - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ 



            เลขานุการสภา ดังนี้ 
            1.ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 11,220x12  = 
134,640 
            2.รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 9,180x12 = 
110,160 
            3.สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  12x7,200x12 = 
1,036,800 
            4.เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 7,200x12 =   
86,000 
  -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การ บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
ประธานสภา องค์การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 

 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก
องค์การบริหารสํวน  
 ต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภา องค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารสํวนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
 
 
 
3)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทน
ผู๎บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 2.งบบุคลากร  (เงินเดือนฝ่ายประจ า)                                                          รวม 
3,836,520.- บาท 
     2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)         ตั้งไว้ 2,887,680.-
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สํวนต าบลดังนี้ 
1 .  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 618,240 
2. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 445,620  



3. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน หัวหน๎าส านักปลัด  452,220 
4. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นิติกร  412,740 
5. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักทรัพยากรบุคคล 452,220 
6. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  นักจัดการงานทั่วไป 235,680 
7. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ๎าพนักงานธุรการ 270,960 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

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

 -เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให๎แกํ ปลัด อบต.ใน อัตราเดือนละ 7,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญและเงิน อ่ืนใน ลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 
 2.) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎า ราชการหรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงิน เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 
0809.ร/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 3.)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
 



       (2) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  จ านวน 
54,000 บาท 
            ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
             -เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษของผู๎ปฏิบัติงานด๎าน
กฎหมาย 
        ต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.)  เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 12 
เดือน 
         - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้          
   1.) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดขอนแกํน  
       เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให๎ได๎รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุ
พิเศษ 
       ต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
       2.) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ 
      และวิธีคัดเลือกบุคคลให๎ได๎รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษต าแหนํงนิติกร 
(พ.ต.ก.)  
      ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกํน  
   ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มีมติก าหนด
หลักเกณฑ์และ 

 วิธีการคัดเลือกบุคคลให๎ได๎รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษต าแหนํงนิติกร ( 
พ.ต.ก.)  
 (ฉบับที่ 3) 

 2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                          จ านวน    252,000 บาท 
                       - เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง 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/หัวหน๎าส านักปลัด อบต.  
                         เดือนละ  3,500  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท   

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ ว 138 ลงวัน ที่ 30  ธันวาคม 
2558 เรื่อง ชักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 



        2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 498,360 
บาท 

    - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ  
ดังนี้ 

1.ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์สํวนกลาง) 11,570*12=138,840 
2.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  11,960*12= 143,520 
3.ต าแหนํง นักการภารโรง  9,000*12= 108,000 
4.ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์สํวนกลาง) 9,000*12= 108,000 

   - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 
 

                2.5 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                        จ านวน    60,480  
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไปและ
พนักงาน 
 จ๎างตามภารกิจ  

1.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 1,325*12= 15,900 
2.ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์สํวนกลาง) 1,715*12= 20,580 
3.ต าแหนํง นักการภารโรง  1,000*12= 12,000 
4.ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์สํวนกลาง) 1,000*12= 12,000 

    - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ ว 138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

3.งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)                   รวม  2,832,000.- บาท 



    ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                                       รวม    850,000.-บาท 
     3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.                จ า น ว น    
620,000.-บาท 
        (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 320,000 
             ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 150,000 
             การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ 
        (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  10,000 
         (4) เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   20,000 
         (5) เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย 20,000  
         (4) เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง  100,000 
           - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
            1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ  

แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน  
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

            2)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด 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 าหรับ
พนักงานสํวน 
           ท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างชอง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2558 
           3)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 
0809.3 /ว 27 ลง  
           วันที่  29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ 
           เงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมี
ลักษณะ   
           เป็นเงินรางวัลประจ าปี 
          4.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          5.) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          6.) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19  กันยายน 2560 
             เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
          7.) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 
              เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
           8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมากท่ี มท 0808.2/ ว 7271   
              ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 
              ให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 



            9) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ วําด๎วยคําใช๎จําย 
                 ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 
            10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร 
               ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560     
   3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)      จ านวน  160,000.- บาท  
            - เพ่ือจํายเป็นคําเข๎าบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและผู๎มีสิทธิได๎รับ เงินสวัสดิการ 
              เกี่ยวกับคําเชําบ๎าน          
 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวน ท๎องถิ่น   
     พ.ศ. 2548 

                2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวน ท๎องถิ่น   
                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
               3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวน ท๎องถิ่น   

 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 
17 เมษายน 2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562  

         3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน  70,000 บาท 
 -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม 
สิทธิที่ควรจะได๎รับเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  

และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเดิม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
         2.)ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
           การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
         3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
             บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 
          4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
             บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
                  ค่าใช้สอย     ตั้งไว้   รวม 982,000.- บาท  

        3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310100)  ตั้งไว้ 302,000.- บาท 
       (1) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่             จ า น ว น 
180,000 บาท  



               - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในต าแหนํงที่วําง 
           และในต าแหนํงที่มีปริมาณมากเพ่ือให๎ทันตํอการบริการประชาชน  

         คําจ๎างเหมาแมํบ๎าน จ านวน 2 คน 7,500*12*2 =180,000  
        (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร             จ านวน    
42,000  บาท 

  - เพ่ือจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสาร จ านวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

 2)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 
1095     ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภท 
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 3.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคําใช๎จํายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณ
รายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคํา สาธารณูปโภค 

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

  1.คําเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ คําจ๎างถํายเอกสารตําง ๆ ฯลฯ 
  2.คําโฆษณาและเผยแพรํ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ 
  3.คําจา๎งเหมาบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล คําซักฟอก ฯลฯ 
  4.คําจ๎างเหมาบริการ เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดท า
สั่งของ, 
    จัดท าอาหาร,จัดท าอาหารวําง,คําจ๎างเหมาแบกหาม
สัมภาระ, 
    คําระวางรถบรรทุก  คําจ๎างจัดท าเว๏ปไซด์  คําบ ารุงรักษาเว๏ปไซด์ ฯลฯ 
  5.คําธรรมเนียมตําง ๆเชํน คําใช๎จํายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 
  6.คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการท าประกันภัยรถยนต์  
       7. คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ฯลฯ 

        เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน

ต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง   ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

          2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ 



            องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 
1095      
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท 
 รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวน    
 ท๎องถิ่น 

               4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523  

           ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการ 
             ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ลักษณะคําใช๎สอย 
             และคําสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

 3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)            ตั้งรวม จ านวน  
70,000 บาท 
                    -เพ่ือจํายเป็นคํารับรอง (รายจํายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร  
                      ปกครองสํวนท๎องถิ่น)  โดยแยกเป็น 
                      1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล              จ านวน 
10,000 บาท  

           เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ 
     องค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

                      2 ) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ  จ านวน 
20,000 บาท  
                     คณะอนุกรรมการ ที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ 
                     สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ ประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวน 
                     ท๎องถิ่นหรือองค์กรปกครองสํวนท๎อง อื่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

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

                      กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเป็นจํายเงินคํา 
                      รับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
                    3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา             จ านวน 
20,000 บาท 



    -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวัน
ส าคัญ 

                       ตํางๆของชาติ คําจัดงาน กิจกรรมตําง ตามนโยบายหรือค าสั่งของ 
อ าเภอจังหวัด  

  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวง มหาดไทย ฯลฯ และ
คําใช๎จํายในการ   
  ประชุมราชการ  โดยจํายเป็นคําป้าย  โครงการคําป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ    
  คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา คําอาหารวํางและ  เครื่องดื่มคําอาหารและ
เครื่องดื่มไมํมี  แอลกอฮอล์ คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ในการจัดงาน เครื่องเสียง เต็นท์  คําใช๎จํายในการตกแตํงสถานที่ เงิน
รางวัลที่ มอบให๎ ผู๎ชนะการแขํงขัน คํามหรสพ การแสดง คําใช๎จําย
เกี่ยวกับ การรักษาความ ปลอดภัยและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการ จัดงาน ฯลฯ 

                   4)รัฐพิธี และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                     จ านวน 
20,000 บาท 
   เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
                        1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2537  
                         และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
                       2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  
                         องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
                       3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน  
                         การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  
                         ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
      3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 
510,000.-บาท 
           (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม               จ านวน  
60,000 บาท 

         -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง ส านักปลัด 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 118 โครงการล าดับที่ 105 
 

        (2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ           จ า น ว น 
40,000 บาท 



                  - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
         อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าท่ีพัก คําบริการ  

          จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
         ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
          ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวน
ต าบล  
          และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
         ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
         หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

       -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
        ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

        -ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎าที่ 117  
   โครงการล าดับที่ 97 

 
             (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถ่ิน จ า น ว น 
100,000 บาท 

         กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่นและ สมาชิกสภาท๎องถิ่นกรณีครบวาระและ
กรณีแทนต าแหนํงที่วําง ตามที่ กฎหมายก าหนด อีกทั้งการ
ให๎ความรํวมมือในการประซาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการ
ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาซนให๎ทราบถึงสิทธิ และหน๎าที่
และการมีสํวนรํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู๎แทน 
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจํายเป็นคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์คําหนังสือ 
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเขําอุปกรณ์ ตํางๆ คํา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร คําของสมนาคุณ 
คําอาหาร วํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหาร คํายานพาหนะ คํา ป้ายโครงการ คําป้าย
ประชาสัมพันธ์ คําตอบแทนคณะกรรมการฯลฯ และ
คําใช๎จํายอื่นที่จํายเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก๎ไข เพ่ิมเติมถึง ฉบับ  ที่ 7 
พ.ศ. 2562 

             2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ  



  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

  4.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น   
  พ.ศ.2562 

                   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีพ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 117  
      โครงการล าดับที่  96  
 
  

  (5).โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ านวน 
200,000 บาท 

    ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา 
  ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให๎แกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา  
  พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ตลอดจนผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติหน๎าที่ 
  อันเป็นประโยชน์ตํอองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอนโดย มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ อบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด 
  การฝึกอบรม คําวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร 
  คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คําหนังสือ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่อง  คําท่ีพัก 
  คําพาหนะ คําสมนาคุณวิทยากร คําของสมนาคุณ  ส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
  คําใช๎จํายในการ ติดตํอสื่อสาร ฯลฯ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ 
  จัดท าโครงการ   
   -เป็นไปตามเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

                     1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537  
  และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

 3.พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎าน   เมืองที่ดี พ.ศ.2546 

    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ  
   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

                 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 118  

โครงการ ล าดับที่ 105 



          (6)โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน           จ านวน  10,000 
บาท 

 -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผํนดิน 
โดยมีคําใช๎จําย ประกอบด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการ
ตกแตํงสถานที่อบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
คําวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถําย
เอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรม คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเข๎าอุปกรณ์
ตํางๆ ในการฝึกอบรม คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุ เอกสาร
ส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําของสมนาคุณในการดูงาน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็นใน
การอบรม ส าหรับการจัดท าโครงการ 
 เป็นไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม,ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ห๎าปีพ.ศ.2561 -2565 
หน๎า 107 โครงการล าดับที่  77 
 

        3.7 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                          จ านวน     200,000    
บาท 
             -เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

   3)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 
1095   
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท 



  รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวน   
  ท๎องถิ่น 

                 ค่าวัสดุ                                             ตั้งไว้รวม     640,000  บาท 
  3.8 ประเภทวัสดุส านักงาน                 จ า น ว น       
70,000   บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เชํน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ 

            ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง เอกสาร 
 เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  
                 น้ ายาลบค าผิดตลับผง หมึกน้ า หมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษสมุด ซองเอกสาร 
                 แฟ้มธงชาติ คลิป กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์  
                 แบบพิมพ์ น้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 
1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภท 

 รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวน 
 ท๎องถิ่น 

         3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                   จ า น ว น 
50,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายการดังตํอไปนี้  

      (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
      (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอ
หนํวยหรือตํอชุด  
   ไมํเกิน 20,000 บาท 
      (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

   (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา
ภาษ ี
   คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 



      คําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
     ประเภทวัสดุคงทน เชํน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎ง 

ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไป โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชัก
ฟิวส์ ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฯลฯ  

     ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าหลอด ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และขั้นสํวน วิทยุ สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ 
คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม 
แบตเตอรี่โซลําเซลล์ กลํองรับสัญญาณ  ฯลฯ 

    ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลํ  เชํน ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง แผงวงจร   ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 

0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 

        3.10 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  
50,000  บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน  เชํน หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบ รูป มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม ซ๎อน 
ส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่ นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร กระติกน้ าร๎อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา สายยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถัง
ขยะแบบล๎อลาก อํางล๎างจาน ถังน้ า ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับกลิ่น 
แปรงไม๎กวาด ไม๎ถูพ้ืน ผ๎าถูพ้ืน ผ๎าหํม มุ๎ง ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ 

            -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลื่น ตํวนมาก 

ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 



เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตาม
งบประมาณชององค์กรปกครองสํวนท๎องลื่น 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลื่น ตํวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ 
ประมาณ 

       3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  
150,000  บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํงประเภทตําง ๆ 
ดังตํอไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน เชํน ไขขวง ประแจ แมํแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัคช์ 
กระจกโค๎งมน ล๏อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา 
ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 
 
 

                     ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหลํ) ขุดเกียร์รถยนต์ 
  เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ'พัด หม๎อน า แบตเตอร์รี่ จานจําย ล๎อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก 
  อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข๎าง รถ ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 

        3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  
200,000  บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นประเภทตําง 
ๆดังตํอไปนี้  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน แก๏สหงต๎ม น้ ามันชื้อเพลิง น้ ามัน ดีเซล  
น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถําน 
แก็ส น้ ามันเกียร์ น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก 



ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 

0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 

  3.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               จ า น ว น 
10,000 บาท 

   -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ประเภทตําง 
ๆ ดังตํอไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน เชํน ขาตั้งกล๎อง ขาตั้งเขียนภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล์มภาพยนตร์  
เครื่องกรอ เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป ป้ายไฟแจ๎งเตือนแบบล๎อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน พํูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผํนซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ 
 ได๎จากการล๎าง อัดขยาย ภาพถํายดาวเทียม เอกสารเผยแพรํผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่  
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 
 3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์               จ านวน 
70,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํ
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังตํอไปนี้  
     (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
     (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุด  ไมํเกิน 20,000 บาท 
     (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
      (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี 

   คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
  และเพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทตําง ๆ ดังนี้                       
 ประเภทวัสดุคงทน เชํน แผํนหรือ จานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ 
 ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เชํน  
    1. แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
 Compact Disc, Digital Video Disc) 
  2. เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 



 3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
 4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
 5. แผํนกรองแสง 
 6. กระดาษตํอเนื่อง 
 7. สายเคเบิล เป็นต๎น ฯลฯ 

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน  
 1.หนํวยประมวลผล 

2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชํน Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus 
 Card, Sound Card เป็นต๎น 
10. เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง ๆ เชํน แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น 
11. เครื่องอํานข๎อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต๎น ฯลฯ 
12. เราเตอร ์

  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558    
              เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

3.15 ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                จ า น ว น 
30,000 บาท 
         -เพ่ือจํายเป็นค าจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

       ประเภทวัสดุคงทน เชํนไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย                                                       
ขวาน กบไสไม๎ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  สวํานมือ โถส๎วม อํางล๎างมือ  

          ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน ฯลฯ 
 
                ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ 
          ซีเมนต์ บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น  แปรง ทาสี ปูนขาว ยางมะตอยส าเร็จรูป  
          แผํนดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
                ประเภทวัดสุอปุกรณ์ประกอบอะไหลํ ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 



         เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
               1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
        ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม 
        งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
               2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
          ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
         จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 
3.16 ประเภทวัสดุอื่น ๆ             จ านวน    
10,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทตําง ๆ ดังนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เชํน มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงเก็บสวะ 
หัวเชื่อมแก็ส หัววาลว์เปิด-ปิดแก็ส ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน อุปกรณ์บังคับสัตว์ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

     ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   360,000.-บาท 
  3.17 ประเภทค่าไฟฟ้า        จ านวน 260,000 
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าส านักงานและกิจการที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบ  
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าเป็น
ขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจํายประจ าเป็นที่เบิกจํายใน
ลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคํา สาธารณูปโภค 

3.18 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ า น วน  10 ,0 0 0 
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาในส านักงานสถานที่สาธารณะ หรือ อาคาร  



 สถานที่ที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย 
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

3.19 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์        จ า น ว น  1 0 ,0 0 0 
บาท 
 - เพ่ือจํายเป็นคําบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่  
คําบริการอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนฯลฯ และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จําย 
เพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช๎บริการ เชํน  
คําเชําเครื่องคําเชําหมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสายฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าเป็นของ
องค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
          2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจํายประจ าเป็น 
ที่เบิกจํายในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคํา สาธารณูปโภค 
3.20 คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         จ านวน 60,000 
บาท 
  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคําสื่อสารอ่ืน ๆ เชํน  
คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น  
3.21 คําเชําพื้นที่เว็บไซด์ และคําธรรมเนียมที่เก่ียวข๎อง     จ านวน 20,000 
บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําเชําพ้ืนที่เว็บไซด์ และคําธรรมเนียมที่เก่ียวข๎อง (ระบบ GLOUD ,HOSTING  
คําเชําพื้นที่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4.งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   683,800.-บาท 
   ค่าครภุัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                   จ านวน    183,800.-     
บาท 
     4.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน    19,000 บาท 
 (1) ตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก         จ านวน 19,000 
บาท 
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง  

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



- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 
135 โครงการล าดับ 24 
(2)จัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักพิง  จ านวน  4 ตัว       จ านวน    20,000 บาท    
    เพ่ือจัดซื้อเก๎าอ้ีท างานเบาะหนังแบบมีพนักพิง  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตาม  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  
2.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 
135 โครงการล าดับ  24 

   4.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้   จ านวน    
100,000 บาท    

(1) จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1 ชุด       จ านวน    100,000 บาท    
    เพ่ือจัดชุดซื้อเครื่องพร๎อมอุปกรณ์    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 136 โครงการล าดับที่ 25 

   4.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)        ตั้งไว้จ านวน 32,000.-
บาท 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก     จ านวน  2 เครื่อง    จ านวน  32,000.- 
บาท 
-เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๏ตบุ๏ก จ านวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท  

          -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
          เนื่องจากมีความจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 133 โครงการล าดับ 2 



         (2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA        จ านวน  12,800.- 
บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  5 เครื่อง 
               -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  

     เนื่องจากมีความจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 133 โครงการล าดับ 2 

4.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       ตั้งไว้จ านวน 500,000.-
บาท 
  -เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เชํน การซํอมแซมเปลี่ยนหัวรถบรรทุกขยะ  
เปลี่ยนกระบะท๎ายของรถบรรทุกขยะ  เปลี่ยนถังบรรจุน้ าของรถบรรทุกน้ า  
เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ท าสีใหมํทั้งคัน  เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหมํ ฯลฯ 

กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
           1.หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
5.งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)  รวม     35,000  บาท 
   5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     รวม     35,000  บาท 
        (1) เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม จ านวน  15,000  บาท 
ในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ าเภอมัญจาคีรี  
ให๎แกํ อบต.กุดเค๎า 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประซาซน 
 ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า  128 โครงการล าดับที่ 111 
    5.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)   
         (1) เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี   จ านวน 20,000 
บาท 

ให๎แกํที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี 
- เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 128 โครงการล าดับที่ 110 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้รวม    807,200 บาท 

1.งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       รวม           662,200.- บาท 
       1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)                         ตั้ ง ไ ว้     
389,200.-บาท 
- เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 



2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138 ลง วันที่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)   จ า น ว น 
273,000.- บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํง 
ผู๎ชํวย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การ 
      บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)  รวม 145,000.- บาท 

ค่าตอบแทน     ตั้งไว้    50,000.-  บาท  
2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ า น ว น  
50,000  บาท 
- เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
           1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
 แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน  
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
           2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 
0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  
 
 
 



 
 
 
ค่าใช้สอย      รวม 95,000.-  บาท 

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

15,000 บาท 
 -เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างท่ีปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นที่
ยอมรับทั่วไปใน การเก็บข๎อมูลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการ
โดยจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภาย 
ในหรือภายนอกเป็นหนํวยส ารวจประชาชน เจ๎าหน๎าที่ชองรัฐ หนํวยงาน 
ของรัฐ หนํวยงานเอกซนที่มารับบริการหรือติดตํอองค์การบริหารสํวน ต าบล
สวนหมํอน เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

                   3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎าน   
             เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หนา๎ 
119 โครงการล าดับที่ 112 

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

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  
 ลูกจ๎าง เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 118 โครงการล าดับที่ 105 

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ              จ า น ว น 
20,000 บาท 

           - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  

 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงาน
สํวน 



 ต าบล และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดตํอราชการ ให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555    แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

  -ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎าที่ 128  
โครงการล าดับที่ 97 
 
 
 
 
 

       (3)โครงการจัดเวทีประชาคม          จ านวน  
20,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม 
หมูํบ๎าน เวทีประชาคมต าบลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ ใช๎และการตกแตํง
สถานที่ คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่อง เขียน และ
อุปกรณ์ ฯลฯ และ คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า 
โครงการ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

5) หนังสือกรมสํงแสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.3 /ว1617 ลงวันที่16 สิงหาคม2560 เรื่อง เผยแพรํ
เอกสารประเด็นคํา ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ชุดที่ 1 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247 ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 
126 โครงการล าดับที่ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

งานบริหารงานคลัง 
 

งานบริหารงานคลัง    (รหัสบัญชี 00113) ตั้งไว๎ รวม            2,773,720.- บาท 
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       รวม           2,057,820.- บาท 
       1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)                จ านวน       
1,537,560  บาท 
             -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบลงานบริหารงานคลัง ดังนี้ 
     1. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู๎อ านวยการกองคลัง 352,740.- 

2.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี 355,320.- 
3.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 364,860.- 
4. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 297,900.- 
5.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจ๎าพนักงานพัสดุ  166,740.- 

                เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญและเงิน อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท.  และ ก.อบต. ที่  มท 
0809.2/ ว 138    ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  



      1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                           จ านวน 
42,000 บาท 
         - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง เป็นไปตามกฎหมาย 
 ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้            

 1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

   2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138  

ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ๎อมแนวทางการค านวณ
ภารคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

      1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)           จ า น ว น 
441,600 บาท 
          - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ  
ดังนี้ 

       1.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 148,440  
      2.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่การเงินและบัญชี  143,520 
      3.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ 149,640 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้             
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงิน อ่ืนใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

    1.4 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                         จ า น ว น   
36,660  บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป และ
พนักงาน  
     จ๎างตามภารกิจ  

 1.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 10,980  
      2.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหนา๎ที่การเงินและบัญชี  15,900 
      3.ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ 9,780 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้            

1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ



ค านวณภาระคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                  รวม    686,300.- บาท 
ค่าตอบแทน     ตั้งไว้    226,300.-  บาท  

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          จ านวน  
111,300  บาท 

-เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงาน สํวนต าบลและ 
พนักงานจ๎าง กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงาน สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 
859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
        3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซกัซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

    2.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)                                  จ านวน  
80,000.- บาท 
         - เพ่ือจํายเป็นคําเข๎าบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและผู๎มีสิทธิได๎รับ เงินสวัสดิการ 
         เกี่ยวกับคําเชําบ๎านเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

          2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 
          2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ของ 
          ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
          3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 
เมษายน 



          2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ของ 
          ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
   2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)                      จ านวน  
35,000 บาท 

-เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม
สิทธิ  
ที่ควรจะได๎รับ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

 
       ค่าใช้สอย      รวม 310,000 บาท 

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        จ านวน    120,000 
บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตา่งๆ รายละเอียดดังนี้ 
  1.คําถํายเอกสาร 

 2.คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
 3.คําก ากัดสิ่งปฏิกูล 
 4.คําจ๎างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน๎าที่  
 5.คําโฆษณาและเผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณา
และเผย แพรํขําวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ตํางๆ )  คําจ๎างเหมาบริการฯลฯ 
 6.คําใช๎จํายตํางๆ ตามรายละเอียดการจ าแนกงบประมาณ
รายจํายประเภทรายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการทั้งหมด 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนก 
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง สํวนท๎องถิ่น 



4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจํายประจําบี
ในลักษณะคําใช๎สอยและคํา สาธารณูปโภค 

2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 
190,000 บาท 
         (1).ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  
70,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง กองคลัง 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 126 โครงการล าดับที่ 103 

 (2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ านวน  7 0 ,000 
บาท 

           - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  

 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล  
 และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 -ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 126 โครงการล าดับที่ 103 
(3) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านภาษีประจ าปี                                          จ านวน   
20,000 บาท 
- เพ่ือจํายตามโครงการออกให๎บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
(ภ.บ.ท.ร) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบ ด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ 
คําใช๎จํายใน พิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คํา 
ประกาศนัยบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คํา
หนังสือ ส าหรับผู๎เช๎ารับบริการ คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร ฯลฯ 
และคํา ใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ 



 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พฺ.ศ.2557 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่  128 โครงการล าดับที่ 108 

2.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ านวน  30,000  
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถให๎ใช๎
งานได๎ ตามปกติ 

 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

2. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 

 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ 
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ค่าวัสดุ                                                                                            รวม  120,000.- 
บาท 

2.7 ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)     จ านวน   70,000  
บาท 
      - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

     ประเภท วัสดุคงทน เชํน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ  
ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรง
วาง เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชนํ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับผง หมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ 
สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิปกระดาษคาร์บอน  สิ่งพิมพ์ที่ได๎
จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์แบบพิมพ์ น้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 
 
 

1 .หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  



 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ 
 ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ     
2.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จ า นวน  50 ,000 
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํ
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังตํอไปนี้  
    (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุด   
ไมํเกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
    (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี 

      คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
      และเพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทตําง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ  ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเติมหรือซํอมแซม
แล๎วไมํค๎ุมคํา ดังนี้ แผํนหรือ จานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป           
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม เชํน  
1. แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
2. เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผํนกรองแสง 
6. กระดาษตํอเนื่อง  เป็นต๎น ฯลฯ 

 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการ
ซํอมแซม 

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุง  
ปกติหรือคําซํอมกลาง ดังนี้ 
1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 



7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชํน Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus 
 Card, Sound Card เป็นต๎น 
10. เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง ๆ เชํน แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น 
11. เครื่องอํานข๎อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต๎น ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

ค่าสาธารณูปโภค   (รหัสบัญชี 340400)                                                 ร ว ม    3 0 , 0 0 0 
 บาท 
2.9 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์         จ านวน 30,000 
บาท 
        -เพ่ือจํายเป็นคําบริการไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณีย์ 

คําเชําตู๎ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

         1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าเป็นของ
องค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจํายประจ าเป็น 
ที่เบิกจํายในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคํา สาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน                รวม  29,600.- บาท 
    ค่าครุภัณฑ์             รวม 29,600.- บาท 
      3.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)  จ านวน   5,000.- บาท 
 -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว 

- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  
 (จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 



2)หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
3)หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

     3.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600)                            จ านวน 
24,600.-บาท 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1    จ านวน  22,000.- 
บาท 
-เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

          -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
          เนื่องจากมีความจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 2570 หนา๎ 138 โครงการล าดับ 1 
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า       จ านวน  2,600.- 
บาท 
 -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที)    
จ านวน 1 เครื่องๆละ  2,600.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

               -คุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)  
                เนื่องจากมีความจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 139 โครงการล าดับ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม    658,700 บาท 
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       จ านวน           422,700.-บาท 
    1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล      จ านวน     422,700.-บาท 
         -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบลต าแหนํง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
            เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงิน            อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138 ลง วันที่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.งบด าเนินงาน   รวม 236,000.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    101,000.-  บาท  

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
36,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงาน        
สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน 
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2557  

           2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 



ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
           3)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซกัซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

    2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)    จ านวน  60,000.- 
บาท  
   - เพ่ือจํายเป็นคําเข๎าบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและผู๎มีสิทธิได๎รับ เงินสวัสดิการ 
      เกี่ยวกับคําเชําบ๎าน เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

          2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม  
           2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ของ  
           ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

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

                ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
 
 
  
     2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)  จ านวน  5,000 
บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม
สิทธิ ที่ควรจะได๎รับเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1.) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523  
           และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเดิม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

  2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
สวัสดิการ 
                       เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
  3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 



     การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 
                     4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  

 บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
      ค่าใช้สอย                   รวม 135,000.-  บาท 
 2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 
135,000.-  บาท 
         (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                    จ านวน  
50,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล   
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 126 โครงการล าดับที่ 103 

(2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ า น วน  10 ,0 0 0 
บาท 

           - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  

 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล  
 และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 126 
 โครงการล าดับที่ 103 

    (3).โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั                  จ านวน    
20,000 บาท 
  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการเสริมสร๎างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม 
 คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนัยบัตร คํา ถํายเอกสาร  
คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร 
 คําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 



                 2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํ  องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
                 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4)หนังสือกรมสํงแสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.3 /ว1617 ลงวันที่16 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
เผยแพรํเอกสารประเด็นคํา ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุดที่ 1 

            5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 
            6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 
                2557 
            7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงานการจัดการแขํงขัน
กีฬาและ 
               การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 126 โครงการล าดับที่ 100 
    (4).โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร           จ านวน  30,000  
บาท 
          องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการอบรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
องค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ 
และการตกแตํงสถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ  
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนัยบัตร คํา ถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสารคําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ 
 และคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

                 2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํ  องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
                 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4)หนังสือกรมสํงแสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 



0810.3 /ว1617 ลงวันที่16 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
เผยแพรํเอกสารประเด็นคํา ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุดที่ 1 

            5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 
            6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 
                2557 
 
            7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงานการจัดการแขํงขัน
กีฬาและ 
               การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 126 โครงการล าดับที่ 103 
 
    (5).โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับ               จ านวน   
25,000 บาท 
         ส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมาย  ระเบียบหลักเกณฑ์ 
และข๎อบังคับส าหรับบุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน โครงการเสริมสร๎างการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง 
สถานที่อบรมหรือสถานที่จัดกิจกรรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คําประกาศนัยบัตร คํา ถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสารคําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

                 2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํ  องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
                 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4)หนังสือกรมสํงแสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.3 /ว1617 ลงวันที่16 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
เผยแพรํเอกสารประเด็นคํา ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุดที่ 1 



            5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 
            6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 
                2557 
            7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงานการจัดการแขํงขัน
กีฬาและ 
               การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 126 โครงการล าดับที่ 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 รวม  1,931,520.-  บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           รวม  1,931,520.-  บาท   
 1.งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       ตั้งไว้          926,520.- บาท 
         1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)     ตั้งไว้     607,680.-บาท 
         - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล  
           เจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปตาม 
           กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ 
         คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)  จ านวน 282,000.- 
บาท 
 - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ 
  ต าแหนํง คนงานเครื่องสูบน้ า  พนักงานขับรถยนต์  
  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   



      1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการ 
       บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    1.3 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง               จ า น ว น    3 6 , 8 4 0  
บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป และ
พนักงาน  
     จ๎างตามภารกิจ  

 1.ต าแหนํง คนงานเครื่องสูบน้ า  1,325*12 = 15,900 
      2.ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์  1,745*12 = 20,940 

2.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)  รวม 715,000.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    185,000.-  บาท  

   2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
155,000  บาท 

      (1) เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                   จ านวน  75,000  
บาท 
          เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
           1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ 
             แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน 
             สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
           2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 
0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

      (2) เพ่ือจํายเป็นคําป่วยการให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)            จ านวน 
50,000 บาท 



           หรือคําใช๎จํายในลักษณะเดียวกันกับคําตอบแทนหรือคําป่วยการให๎ 
           กับผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
      และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

                2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  
                    องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
                3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
                4. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ 
                    วําด๎วยคําใชจ๎ํายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
                5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสา 
                    สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 
                6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271  
                    ลงวัน ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                    วําด๎วยการเบิก คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 
                    ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560  
    2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)   จ านวน  50,000.- บาท  
        - เพ่ือจํายเป็นคําเข๎าบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและผู๎มีสิทธิได๎รับ เงินสวัสดิการ 
         เกี่ยวกับคําเชําบ๎านเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน 
ท๎องถิ่น   
  พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

            2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม  
            2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ของ  
            ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
             3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 
            เมษายน  2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําเชํา 
            บ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   
     2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จ านวน  10,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม
สิทธิ ที่ควรจะได๎รับเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1.) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523  
           และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเดิม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

  2.) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
สวัสดิการ 



                       เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
  3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
     การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 
 
                     4.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  

 บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
 

       ค่าใช้สอย                                                                       ตั้งไว้รวม 474,000 บาท 
   2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวน 100,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่     จ านวน  90 ,000 
บาท 

  -เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคลปฏิบัติงานที่มีต าแหนํงวํางหรืองานที่มีจ านวนมาก  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ด๎งนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

 2)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจํายงบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 3.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคําใช๎จํายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณ
รายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคํา สาธารณูปโภค 

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

   2.5 ค่าจ้างเหมาบริการเติมผงเคมีถังดับเพลิง                          จ านวน 10,000 
บาท 
         เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเติมผงเคมีชนิดผงเคมีแห๎งและอัดแรงดันตลอดจนอุปกรณ์ 
      เชํน มาตรวัดแรงดัน สายฉีดผงเคมี ฯลฯ 
2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   รวม 
360,000 บาท 
(1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                    จ านวน  
50,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง  
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  หน๎า 
118 โครงการล าดับที่ 105 

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ         จ า น ว น 
50,000 บาท 
           - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  

อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  
 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล  
 และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 
 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 -ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 117  
โครงการล าดับที่ 97 

    (3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย                 จ านวน  30,000 บาท 
     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ในการป้องกัน 
    และ ระงับอัคคีภัย โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับ 
      การใช๎และ การตกแตํงสถานที่อบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการ 
        ฝึกอบรม คําวัสดุ อุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร   
       คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เช๎ารับการฝึกอบรม  
       คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเช๎าอุปกรณ์ตํางๆในการฝึกอบรม  
       คํากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  
       คําของสมนาคุณใน การดุงาน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
       คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คํายานพาหนะ คําป้ายโครงการ 
       คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นใน การอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
       - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  
               และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  
               องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
           3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
               องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
            4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ. 2566 - 2570 หน๎า 82 โครงการ ล าดับที่  24 



       (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์               จ านวน 
50,000 บาท 

         - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ 
           ประชาชน ชํวงเทศกาลตําง ๆ เชํน เทศกาลปีใหมํ ,เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ  
           โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายในการตกแตํงสถานที่ กรวยจราจร 
           เครื่องดื่มบริการประชาชน  คําวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ คําพิมพ์เอกสาร 
           และสิ่งพิมพ์ และคําใช๎จําย ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 
           ในโครงการ  
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  
                        และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

  2.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
              3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน 
                 การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎าท าการแขํงขันกีฬา 
                 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

                     4.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ ว 1634 
                        ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566-2570  หน๎า  83  โครงการล าดับที่ 25 
 

       (5) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                             จ า น ว น 
100,000 บาท 

         - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย  
            ฝายพลเรือน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ 
            การตกแตํงสถานทื่อบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
            คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนัยบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์ 
             เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําสมนาคุณวิทยากร 
คําใช๎จําย 
             ในการติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นท่ีจําเป็นในการ 
             การจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

        ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
           องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
          องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
      ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 –2570หน๎า   82  โครงการล าดับที่  21 



 (6)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน        จ านวน  
30,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับ 
การใช๎และการตกแตํงสถานที่ คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนัยบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์ 

       เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําสมนาคุณวิทยากร 
    คําใช๎จํายในการ ติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆและคําใช๎จํายอื่นท่ีเป็นในการจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 

        ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 25๖2 
       ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
           องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
          องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
      ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 –2570 หน๎า 83 โครงการล าดับที่ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7)โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จ านวน 
50,000 บาท  

    -  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร 
         สํวนต าบลสวนหมํอน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ 
         คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนัยบัตร คําอาหาร  
         อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําถํายเอกสารคําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎า 
         รับการฝึกอบรมคําสมนาคุณวิทยากร คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จําย
อ่ืน 
         ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
      และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 2562 



   2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
        องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
      องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
 4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

           5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0229/ ว 7367  
ลงวันที่    

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

          7.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 
              440 ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 –2570 หน๎า 83 โครงการล าดับที่ 26 
(7)โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดเหล้า-การพนันในงานบญุตามประเพณีต่างๆ  จ านวน 
30,000 บาท 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

    -  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดเหล๎า-การพนัน 
     ในงานบุญตามประเพณีตํางๆ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการ 
     ใช๎และการตกแตํงสถานที  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
     คําประกาศนัยบัตร คาํอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําถํายเอกสารคําพิมพ์เอกสาร 
     และสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมคําสมนาคุณวิทยากร  
     คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
      และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
        องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
      องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
 4. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

           5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0229/ ว 7367  
ลงวันที่    

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



          7.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 
              440 ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 –2570 หน๎า 85 โครงการล าดับที่ 23 
        ค่าวัสดุ                                          จ านวน 70,000 บาท 
   2.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย                                                      จ านวน  50,000  บาท 
           - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

 ประเภทวัสดุคงทน เชํน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ๎า เครื่องหมายยศ
และ สังกัด    ถุงเท๎า/ถุงมือ รองเท๎า เข็มขัด  หมวก ผ๎าผูกคอเสื้อ
สะท๎อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชุดกันไฟ ชุดประดาน้ า ชุด
ดับเพลิง หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ าตัว อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1095       ลงวนัที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนทํองถิ่น 

2.7 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง                                                           จ านวน  20,000  
บาท 
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิงตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

 ประเภทวัสดุคงทน เชํน วาล์วน้ าดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทํอ
สายสํงน้ า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชํนสาย แด,ถัง,ไม๎ตบไฟ) 
ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1095       ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนทํองถิ่น 
3.งบลงทุน                รวม  260,000.- บาท 
    ค่าครุภัณฑ์             รวม 260,000.- บาท 

3.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
1 เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์   จ านวน  1 ล า      จ านวน   
250,000.- บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเรือท๎องแบนพร๎อมเครื่องยนต์  จ านวน  1 ล า 
 เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  15 แรงม๎า  เรือขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 4.50 เมตร  
ขนาดกว๎าง 1.80 เมตร  ความสูง 0.50 เมตร  



    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน 
ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตาม 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน 
ประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 136 โครงการล าดับที่ 25 
      3.2 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)    จ านวน   10,000.- 
บาท 
 1.เก้าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว 
 -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีท างานเบาะหนังมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  
 (จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
2)หนังสือที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
3)หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา   
    

แผนงานการศึกษา     ตั้งไว้รวม  5,342,840.- บาท 
แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้  1,975,360.- บาท 
1.งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 520000)   รวม     1,440,360.- บาท 
        1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (รหัสบัญชี 220100)  จ านวน      737,880.- บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล
ดังนี้ 
1. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 

    2. เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการศึกษา 
 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงิน อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 

ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ
ภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

      1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน 42,000.- 
บาท  
         - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  
           เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้            

 1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 



ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ 
คําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)                       จ านวน 629,640 
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ  ต าแหนํง ผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 4 คน  
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นจัดสรรให๎และเงินสมทบขององค์การบริหารสํวน
ต าบลกรณีคํ าตอบแทนรวมกับเงินเ พ่ิมคําครองชีพสูงกวํ า
งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรหรือไมํได๎รับจัดสรร) 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

       1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                          จ านวน 
30,840 บาท 

    -เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป และ
พนักงาน จ๎างตามภารกิจ  ต าแหนํง ผู๎ดูแลเด็ก จ านวน  2 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
(จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น 
จัดสรรให๎และเงินสมทบขององค์การบริหารสํวนต าบลกรณีคําตอบแทน
รวมกับ 
เงินเพ่ิมคําครองชีพสูงกวํางบประมาณที่ได๎รับจัดสรรหรือไมํได๎รับ
จัดสรร) 
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้           
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ
ภาระคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

2.งบด าเนินงาน          รวม   305,000.- บาท 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        ตั้งไว ้285,000.-บาท 

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



    1. เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํ
พนักงาน                

    สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                  
    เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํ าด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย
อ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 
859 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่ อง  การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอัน มี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎
เป็นรายจําย อ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 

3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.ร/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท . และ        ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎อง ถิ่น 
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.  2558 

 4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 
0809.2/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็น กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น   
เงินรางวัลประจ าปี 

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

-เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบล
ตามสิทธิ                              ที่ควรจะได๎รับ เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523แก๎ไข    
       เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

               2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ 
                   การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 



 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
   ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
       ค่าใช้สอย                                                     รวม 293,000.-บาท 
      2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จ านวน  185,000.-บาท 
              1.เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตา่งๆ รายละเอียดดังนี้    จ านวน 5,000.- บาท 

 1.คําถํายเอกสาร 
 2.คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
 3.คําก ากัดสิ่งปฏิกูล 
 4.คําโฆษณาและเผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณา

และเผย แพรํขําวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ )  คําจ๎างเหมาบริการฯลฯ 

 5.คําใช๎จํายตํางๆ ตามรายละเอียดการจ าแนกงบประมาณ
รายจํายประเภทรายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการทั้งหมด 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 

2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
6. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่  มท 

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง        สํวนท๎องถิ่น 

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคําใช๎จํายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณ
รายจํายประจ าบีในลักษณะคําใช๎สอยและคํา สาธารณูปโภค 
 

     2. ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2 อัตรา  จ านวน  180,000.- บาท 
       - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          จ านวน 2 อัตรา ต าแหนํง แมํบ๎าน 7,500*12 และนักการภารโรง  7,500*12 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 



0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวัน ที่  20มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจําย
ประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 

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

 
 

2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 
100,000.-บาท  

 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                    จ านวน  
50,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง  
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  หน๎า 
118 โครงการล าดับที่ 105 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                  จ านวน  

40,000.-บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก 
คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ 
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน และคําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู๎บริหารสมาขิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎างหรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตํอราชการ 

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป                       

ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ 

การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก                  จ านวน 
10,000.-บาท 



- เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและผู๎ดูแลเด็ก เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎
และการตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม คําวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือ
ส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คํา
สมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําเข๎าที่ พัก คํายาน พาหนะ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 

              เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรม 
    และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี (พ.ศ.2566 – 2570) หน๎าที่  

120 
โครงการล าดับที่ 114 

4.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน        จ า น ว น  
50,000.- บาท  

-เพ่ือเป็นคําใช๎จํายจ๎างนักเรียน นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน  
ประจ าปี 2566 

         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 

2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และ
ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 

มกราคม 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือแก๎ไขปัญหาการวํางงาน 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0893.1/ว 423 ลงวันที่ 2 

มีนาคม 2553 เรื่อง ขอความรํวมมือในการด าเนินงานตามโครงการสํงเสริม
และสนับสนุนการมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา ให๎มีรายได๎ระหวํางเรียน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 
เรื่อง การเบิกจํายเงินคําตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ชํวยปฏิบัติงานราชการ 

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

- เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให๎สามารถ
ไข๎งานได๎ตามปกติ 

(1) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎
สอย 



(2) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก
คําวัสดุ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ 

.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมากที่ มท 

0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ  - ร ายจํ า ย 
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 

4. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ค่าวัสดุ                                     ตั้งไว้ 70,000.-บาท 
2.6 ประเภทวัสดุส านักงาน จ า น ว น 
40,000.-บาท 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทตํางๆ รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 -ประเภท วัสดุคงทน  เชํน  เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ไม๎
บรรทัด   กรรไกร เก๎าอ้ีพาสดิก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องเย็บ กระดาษ    นาฬิกาแขวน ฯลฯ 
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ   น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ซอง                     เอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป
ก ร ะ ด า ษ ค า ร์ บ อ น  สิ่ ง พิ ม พ์  ที่ ไ ด๎ จ า ก ก า ร ข๎ อ ห รื อ                     
จ๎างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องสิ้น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 
 



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

- เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น 
รวมถึงรายการดังตํอไปนี้  

    (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจํายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอ

หนํวยหรือตํอชุด  ไมํเกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจํายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
    (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา

ภาษี คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น และเพ่ือจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทตําง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ  ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดัง
เติมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้ แผํนหรือ จานบันทึก
ข๎อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎
แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม เชํน  

1. แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
2. เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผํนกรองแสง 
6. กระดาษตํอเนื่อง  เป็นต๎น ฯลฯ 
 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุง ปกติหรือคําซํอม
กลาง ดังนี้ 

1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 



7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชํน Ethernet Card, Lan 

Card, Anti Virus Card, Sound Card เป็นต๎น 
10. เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง ๆ เชํน แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
      แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบ

ออพติคอล (Optical) เป็นต๎น 
11. เครื่องอํานข๎อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต๎น ฯลฯ 

              เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             ตั้งไว้   3,367,480.-บาท 
งบด าเนินงาน    ตั้งไว ้1,514,980.-บาท 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ 1,469,980.-บาท  
ค่าใช้สอย              ตั้งไว้ 578,500.-บาท 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       ตั้งไว้  
339,250.-บาท 
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน     จ านวน 100,000.-
บาท 
  “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ”  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 
เชํนคําจ๎างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คํา
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแตํงสถานที่ คําจัดซื้อถ๎วยรางวัล คําจัดข๎อ
วัสดุ อุปกรณ์กีฬาเงินรางวัลส าหรับ มอบให๎ผู๎ ชนะการแขํงขัน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่มและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน 
ฯลฯ 

         เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการ
จัดงานการจัดการแขํงชันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 – 2570 หน๎าที่  71 ล าดับที่ 7 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งไว้จ านวน 239,250 บาท 



   (1) ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)     จ านวน 5 1 , 0 0 0 
บาท 

- เพ่ือสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน จัดสรรให๎อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี (จากเงินอดหนุนสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจัดให๎) 

           เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่  120 
ล าดับที่ 117 

 (2) ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จ านวน 33,900 
บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คําเครื่องแบบ
นักเรียนคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรให๎อัตรา
คนละ 1,130 บาท (จากเงินอุดหนุนสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจัดให๎)เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลง
วันที่ 16   มิถุนายน 2552  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.ร/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 120 
ล าดับที่ 117 

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)       จ านวน 154,350 
บาท 
- เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน จัดสรรให๎อัตรา คนละ 21 
บาท/วัน จ านวน 245 วัน (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจัดสรรให๎) รายละเอียด ดังนี้ 

     เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่  70 
ล าดับที่ 4 
ค่าวัสดุ       ตั้งไว้   891,480.-บาท 

    1.ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว       
          - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้             จ านวน  20,000  
บาท 



วัสดุคงทน  เชํน หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ รูป มีด ถัง ถาด 
แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม ซ๎อน ส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่นอน 
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร กระติกน้ า
ร๎อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา ฯลฯ 

วัสดุสิ้นเปลือง เชํน ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม๎กวาด ไม๎ถูพ้ืน 
ผ๎าถูพ้ืน ผ๎าหํม มุ๎ง ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจืดที่
ซื้อจาก เอกชน ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลื่น ตํวนมาก ที่  มท 

0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลื่น ดํ วนที่สุด ที่  มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

- 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 
(ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรัฐบาลจัดสรรให๎)รายละเอียดดังนี้  

1 .โรงเรียนบ๎านสวนหมํอนราษฎรสงเคราะห์  
2.โรงเรียนบ๎านมูลตุํน 
3.โรงเรียนบ๎านกอกป่าผุวิทยา 
4.โรงเรียนบ๎านขามครุราษฎร์อุปถัมภ์  
5.โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 
6.โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 
7.โรงเรียนเหลํากกหุํงสวําง 
8.โรงเรียนบ๎านชีวังแคน 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

-ตามเอกสารแนบท๎ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎าน
การศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3924 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษา ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล) 



 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 69 ล าดับที่ 3 
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัย ศพด.   จ านวน  57,500.- 

บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จัดสรรไห๎เด็กปฐมวัย จ านวน  
260 วันๆ ละ 7.37 บาท/คน จ านวน เงิน (ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จากรัฐบาลจัดสรรให๎)  

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ตามเอกสารแนบท๎ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3924 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษา ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่  69  
ล าดับที่ 3 

2.ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                          จ านวน  
30,000  บาท 

   - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
 วัสดุคงทน เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
กบไสไม๎ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ๗น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถ
ส๎วม อํางล๎าง มือ ราวพาดผ๎า ฯลูฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
วัดสุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอ
ตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว           

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภท รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

2.)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248             ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 
 
 



 
 

3.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                          จ านวน 10 ,000 
บาท 

    -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ประเภทตําง ๆ 
ดังตํอไปนี้ 

 วัสดุคงทน -ได๎แกํ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายการใช๎งาน ไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎ว
เกิดความช๎ารุดเสียหาย ไมํสามารถ ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ 
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา ดังนี้ ขาตั้ง กลํอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซู
มกระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป ฯลฯ 

    วัสดุสิ้นเปลือง-ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ พํูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผํนซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ ได๎
จากการล๎าง อัดขยาย ภาพถํายดาวเทียม ฯลฯ 

       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 2.)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

4.ประเภทวัสดุอื่น (วัสดุคงทนถาวร)      จ านวน 7,500 บาท 
- ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน 
-   เพ่ือจํายเป็นคํามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 3 เฟส  
    พร๎อมคําติดตั้งให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหมํอน 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1
๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   45,000.-บาท 



(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า        จ านวน 25,000 
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าส านักงานหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือ อาคาร สถานที่ที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวน
ต าบล 
สํวนต าบล ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าเป็น
ขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการ
พิจารณา งบประมาณรายจํายประจ าเป็นที่เบิกจํายในลักษณะคําใช๎
สอย วัสดุ และคํา สาธารณูปโภค 
 

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

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่  มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รู ปแบบและการจ า แนก  ประ เภทรายรั บ  - ร ายจํ า ย 
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 

(3) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ คําบริการ
อินเตอร์เน็ตประจ าเดือนฯลฯ และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎
ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ เชํนคํา
เชําเครื่องคําเชําหมายเลขโทรศัพท์      คําบ ารุงรักษาสายฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าเป็นขององค์กร
ปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณา งบประมาณ
รายจํายประจ าเป็นที่ เบิกจํายในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ  และคํา 
สาธารณูปโภค 



 
3.งบลงทุน        ตั้งไวจ้ านวน     92,500 บาท 
 - เป็นรายจํายที่ก าหนดให๎จํายเพ่ือการลงทุน ได๎แกํ รายจํายที่จํายในลักษณะคํา
ครุภัณฑ์ คําที่ดินและสิ่งกํอนสร๎าง รวมถึงรายจํายจากงบรายจํายอ่ืนใดในลักษณะดังกลําว 

3.1 ค่าครุภัณฑ์                            ตั้งไว้  92,500.-
บาท 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช๎งานยืนนาน ไมํสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้ 

๑. รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
๒. รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดเกินกวํา 

๒๐,๐๐๐ บาท 
๓. รายจํายเพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาดใหญํ เชํน ยานพาหนะ 

เครื่องจักรกล เป็นต๎น ซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมบ ารุงปกติหรือคําซํอมกลาง 
๔. รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําครุภัณฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย 

คําติดตั้ง เป็นต๎น 
5. การตั้งงบประมาณรายจํายคําครุภัณฑ์ให๎อยูํในวงเงินที่ก าหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์หนํวยงานของรัฐ หากไมํสามารถด าเนินการได๎ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเป็น
ครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน แตํไมํสามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือต๎องการ
คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให๎ตั้งงบประมาณรายจําย
ค าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือท๎องถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยําง
ประหยัดโดยต๎องชี้แจงเหตุผลให๎ชัดเจนในค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
และเม่ืองบประมาณอนุมัติแล๎ว ก็ให๎ด าเนินการจัดหาตามรายการที่ปรากฏ
ในงบประมาณตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

-ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน      ตั้งไว้   45,500.- บาท 
 1)เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 36,000 BTU   จ านวน 45,500.- 

บาท 
  เพ่ือใช๎จํายเป็นคําเครื่องปรับอากาศพร๎อมคําติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.สวนหมํอน ขนาด 36,000 BTU ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณก าหนด 

   - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1

๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น    



-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้      ตั้งไวจ้ านวน   42,000 บาท 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์( ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ) 1 ชุด   จ านวน   22,000.- 
บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหมํอน 

โดยคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ก าหนด 

  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1

๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น    

-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 139 โครงการ
ล าดับที่ 2  

2)เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดพร้อมพร้อมกล้องวงจรปิดและ   จ านวน  25,000.-
บาท  
 ค่าติดตั้ง จ านวน 6 ชุด          
   

- เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องบันทึกกล๎องวงจรปิดพร๎อม  
และคําติดตั้งกล๎องวงจรปิดจ านวน 6 ตัว  
1.เครื่องบันทึกข๎อมูลกล๎องวงจรปิดสามารถเชื่อมตํอ 
กล๎องวงจรปิดแบบไร๎สายได๎ (Wireless network) 
2.มีฮาร์ดดิสก์ส าหรับเก็บข๎อมูลความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB 
3.สามารถเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตเพ่ือดูภาพออนไลน์แบบเป็นปัจจุบันได๎ 
4.กล๎องวงจรปิด มีความละเอียดไมํน๎อยกวํา 2 ล๎านพิกเซล และมีอินฟราเรด
สามารถดูในเวลากลางคืนได๎ และสามารถเชื่อมตํอเครื่องบันทึกแบบไร๎สายได๎ 
(Wireless network) 

  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1

๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น    

-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน๎าที่ 141 โครงการ
ล าดับที่ 26 

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    ตั้งไว้     1,760,000.-  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000)   ตั้งไว้     1,760,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610400)                                 ตั้งไว้    

1,730,000.-บาท 



 (1) เงินอุดหนุนโรงเรียนในต าบลสวนหม่อน              จ านวน 
1,680,000.-บาท 

- เพ่ือสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันส าหรับ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .)  
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จ านวน 200 วันๆ ละ 21 บาท/คน 
รายละเอียดดังนี้  
1.โรงเรียนบ๎านสวนหมํอนราษฎรสงเคราะห์  
2.โรงเรียนบ๎านมูลตุํน 
3.โรงเรียนบ๎านกอกป่าผุวิทยา 
4.โรงเรียนบ๎านขามครุราษฎร์อุปถัมภ์  
5.โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 
6.โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 
7.โรงเรียนเหลํากกหุํงสวําง 
8.โรงเรียนบ๎านชีวังแคน 

       - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลง

วันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวน
ที่สุด ที่ มท0893.3/1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาชอง
องค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 70 โครงการล าดับที่ 4 
(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนเครอืข่ายที่ 12 สวนหม่อน    จ านวน 50,000 
บาท                   
  -เพ่ือจํายเงินสนับสนุนกิจกรรมการแขํงขันกีฬากลุํมโรงเรียนเครือขํายที่ 12                                               
 สวนหมํอน  

           - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 

1918 ล งวั นที่  16  มิ ถุ น ายน  2552 และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณ รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาชององค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิน่ห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 70 โครงการล าดับที่ 5 
2)เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลสวนหม่อน   จ านวน   30,000.-
บาท 



- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

 ต าบลสวนหมํอน 
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครอง 

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 

และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
 3) พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 2550 

และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น   
พ.ศ.2559 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎าที่ 130ล าดับที่ 
116 

  



แผนงานสาธารณสุข 
 
แผนงานสาธารณสุข  ตั้งไว้รวม         รวม      2,671,000.- บาท                                
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม      2,432,100.- บาท  
               1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)    (รหัสบัญชี 520000)   รวม     315,000.- บาท 
   1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200)  จ านวน 303,000.- 
บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ  ดังนี้ 

1.ต าแหนํง  ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข   195,000  
2.ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 108,000 

             - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงิน 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 ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   1.2 ประเภทเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                        จ านวน    12,000.-  
บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป และ
พนักงาน 
 จ๎างตามภารกิจ  

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                           รวม  2,365,000.- บาท  
    ค่าตอบแทน                                                 รวม  26,000.- 
บาท 
       2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง   จ านวน  26,000  
บาท 
             ส่วนท้องถิ่น  

-เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ



พนักงาน สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 
859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
        3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซกัซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

 
         ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)                                รวม  1,600,000.- บาท  

 2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 310100)             จ านวน 1,450,000.- 
บาท 

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่   จ านวน 1,450,000 บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  

      1.) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   
            - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาพนักงานเก็บขยะ 7,500*12*4  =360,000 บาท 
            - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาพนักงานกู๎ชีพ-กู๎ภัย  7,500*12*10 =900,000 บาท 
            - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาพนักงานจ๎างทั่วไป  7,500*12*2 =180,000 บาท 

              - เพ่ือจํายเป็นคําส ารวจข๎อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  จ านวน 10,000 บาท 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

                    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

 2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคําใช๎จํายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณ
รายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคํา สาธารณูปโภค 

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



 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัด
สวัสดิการภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจ านวน 
150,000.- บาท 
1.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง                               จ านวน 
50,000  บาท 

   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการคัดแยกขยะต๎นทาง 
               โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ 
               การตกแตํงสถานที่ คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการจัดกิจกรรม คําวัสดุ  
               เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนัยบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์ 
               เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คําใช๎จําย 
               ในการติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการจัดกิจกรรมฯลฯ และ  
               คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

           1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
           2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
           องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  
          องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 –2570 หน๎า 135 โครงการล าดับที่ 140 
 
 

            2.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ        จ านวน 
100,000 บาท 

       - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการป้องกันและระงับโรคติดตํอ เชํน  
การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค-วิด-19)   
การป้องกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก โดยมีคําใช๎จําย ประกอบด๎วย 
 คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่จัดกิจกรรม คําใช๎จํายในพิธี 
เปิดและปิดการจัดกิจกรรม คํายา เวชภัณฑ์ที่ไมํใชํยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
น้ ายาเคมี และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการควบคุม ป้องกัน  
รักษาโรคระบาดหรือโรคติดตํออันตราย  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  
คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการจัดกิจกรรม และ คําใช๎จํายอ่ืนที่จําเป็นในการจัดท าโครงการ 

            - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
            และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
       2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
           องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ  



          องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
      4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการบริหารงานของ  
          องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
      5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชนของ  
          องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 –2570 
หน๎า 136 โครงการล าดับ 145 

               ค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี 53300)                           รวม     340,000.- บาท 
    2.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          จ านวน 80,000  บาท 

  - เพื่อค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุม ป้องกัน รักษาโรค ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังตํอไปนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน  เชํน กระบอกตวง เบ๎าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข๎  คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ
(ปรอทวัดไข๎) ฯลฯ  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน  ส าลี ผ๎าพันแผล ยาและเวชภณัฑ์ 
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาตํางๆ เลือด สายยาง ลุกยาง หลอดแก๎ว  ฟิล์ม
เอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตํางๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ ายาพํนหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส๎ม หน๎ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช๎ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก 

ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 
/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่  

                        จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
จัดสวัสดิการภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2562 

         4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่มท 
0810.5/ว   
     0120  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
         5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 
      ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 



         6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว  
     072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
         7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0110.5/ว 4052    
   ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
      8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 827  
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

       2.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             จ านวน  
50,000  บาท 
                  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นประเภทตําง 
ๆ  
            ดังตํอไปนี้ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน แก๏สหงต๎ม น้ ามันชื้อเพลิง น้ ามัน ดีเซล  
น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง ถําน 
ก๏าช น้ ามันเกียร์ น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

2.6 ประเภทวัสดุส านักงาน จ า น ว น 
40,000.-บาท 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทตํางๆ รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 -ประเภท วัสดุคงทน  เชํน  เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ไม๎
บรรทัด   กรรไกร เก๎าอ้ีพาสดิก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องเย็บ กระดาษ    นาฬิกาแขวน ฯลฯ 
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ   น้ ายาลบค าผิด ตลับผงหมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุด ซอง                     เอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิป
ก ร ะ ด า ษ ค า ร์ บ อ น  สิ่ ง พิ ม พ์  ที่ ไ ด๎ จ า ก ก า ร ข๎ อ ห รื อ                     
จ๎างพิมพ์ แบบพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 

1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ



ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องสิ้น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 

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

- เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น 
รวมถึงรายการดังตํอไปนี้  

    (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจํายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอ

หนํวยหรือตํอชุด  ไมํเกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจํายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
    (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา

ภาษี คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น และเพ่ือจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทตําง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ  ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดัง
เติมหรือซํอมแซมแล๎วไมํคุ๎มคํา ดังนี้ แผํนหรือ จานบันทึก
ข๎อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎
แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม เชํน  

1. แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
2. เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผํนกรองแสง 
6. กระดาษตํอเนื่อง  เป็นต๎น ฯลฯ 
 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์

ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุง ปกติหรือคําซํอม
กลาง ดังนี้ 



1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชํน Ethernet Card, Lan 

Card, Anti Virus Card, Sound Card เป็นต๎น 
10. เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง ๆ เชํน แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
     แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพ

ติคอล (Optical) เป็นต๎น 
11. เครื่องอํานข๎อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต๎น ฯลฯ 

              เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

2.8  ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                          จ านวน  
30,000  บาท 

   - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
 วัสดุคงทน เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
กบไสไม๎ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ๗น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถ
ส๎วม อํางล๎าง มือ ราวพาดผ๎า ฯลูฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรง ทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
วัดสุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอ
ตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
2.) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว           

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภท รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

2.)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 



1248             ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 

2.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้                        จ านวน 10,000 บาท 
    -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ประเภทตําง ๆ 

ดังตํอไปนี้ 
 วัสดุคงทน -ได๎แกํ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ

ตามปกติมีอายการใช๎งาน ไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎งานแล๎ว
เกิดความช๎ารุดเสียหาย ไมํสามารถ ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ 
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา ดังนี้ ขาตั้ง กลํอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล์ม ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซู
มกระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป ฯลฯ 

    วัสดุสิ้นเปลือง-ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎ว
ยํอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ พํูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผํนซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ ได๎
จากการล๎าง อัดขยาย ภาพถํายดาวเทียม ฯลฯ 

       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 2.)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

     2.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                   จ านวน  20 ,000 
บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายการดังตํอไปนี้  

      (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
      (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอ
หนํวยหรือตํอชุด  
   ไมํเกิน 20,000 บาท 



      (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

   (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา
ภาษ ี
   คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      คําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
     ประเภทวัสดุคงทน เชํน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎ง 

ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไป โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชัก
ฟิวส์ ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฯลฯ  

     ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าหลอด ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และขั้นสํวน วิทยุ สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ 
คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม 
แบตเตอรี่โซลําเซลล์ กลํองรับสัญญาณ  ฯลฯ 

    ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลํ  เชํน ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง แผงวงจร   ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 

0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 

    2.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  30,000  
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน  เชํน หม๎อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบ รูป มีด ถัง ถาด แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม ซ๎อน 
ส๎อม กระจกเงา โอํงน้ า ที่ นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร กระติกน้ าร๎อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๏ส เตา สายยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถัง
ขยะแบบล๎อลาก อํางล๎างจาน ถังน้ า ฯลฯ 



ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ผงซักฟอก สบูํ น้ ายาดับกลิ่น 
แปรงไม๎กวาด ไม๎ถูพ้ืน ผ๎าถูพ้ืน ผ๎าหํม มุ๎ง ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ 

            -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลื่น ตํวนมาก 

ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตาม
งบประมาณชององค์กรปกครองสํวนท๎องลื่น 

4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลื่น ตํวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ 
ประมาณ 

     2.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  
50,000  บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํงประเภทตําง ๆ 
ดังตํอไปนี้ ประเภทวัสดุคงทน เชํน ไขขวง ประแจ แมํแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัคช์ 
กระจกโค๎งมน ล๏อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา 
ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 

                     ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหลํ) ขุดเกียร์รถยนต์ 
  เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ'พัด หม๎อน า แบตเตอร์รี่ จานจําย ล๎อ ถังน้ ามัน ไฟเบรก 
  อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข๎าง รถ ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 

2.10  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                          จ านวน  
30,000.- บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให๎สามารถ
ไข๎งานได๎ตามปกติ 

(3) คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎
สอย 



(4) คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจาก
คําวัสดุ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสิ่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ 

.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนมากที่ มท 

0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ  - ร ายจํ า ย 
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 

4. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค                        ตั้งไว้ รวม   10,000.-บาท 
(1) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่  
คําบริการอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนฯลฯ และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จําย 
เพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช๎บริการ เชํน  
คําเชําเครื่องคําเชําหมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสายฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าเป็นของ
องค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจํายประจ าเป็น 
ที่เบิกจํายในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคํา สาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน                รวม  70,000.- บาท 
    ค่าครุภัณฑ์             รวม 70,000.- บาท 

(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)  
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องรับวิทยุ 

1.จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ                   จ านวน  70,000  
บาท 
เพ่ือเป็นคําจัดซื้อเครื่องรับสํงวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 10 เครื่อง 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง



มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 141 โครงการล าดับที่ 25 
 

3.งบเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 560000)                       รวม   280,000.-บาท  
   3.1 ประเภทอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                    จ านวน  
280,000.-  บาท 
         -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน ในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอน จ านวน 14 หมูํบ๎าน        ดังนี ้
1. อุดหนุนบ๎านสวนหมํอน  หมูํที่ 1    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข  
2.อุดหนุนบ๎านมูลตุํน หมูํที่ 2    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข  
3.อุดหนุนบ๎านกอก หมูํที่ 3    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
4..อุดหนุนบ๎านป่าผุ หมูํที่ 4    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
5.อุดหนุนบ๎านขาม หมูํที่ 5    จ านวน  20,000.-บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
6.อุดหนุนบ๎านโนนเขวา หมูํที่ 6    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
7.อุดหนุนบ๎านเหลํากกหุํง หมูํที่ 7    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
8.อุดหนุนบ๎านสวําง หมูํที่ 8    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
9.อุดหนุนบ๎านโคกกลาง หมูํที่ 9    จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
10.อุดหนุนบ๎านโนนพยอม หมูํที่ 10   จ านวน  20,000.-บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
11.อุดหนุนบ๎านสวนหมํอน หมูํที่ 11   จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
12.อุดหนุนบ๎านขามป้อม หมูํที่ 12  จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
13.อุดหนุนบ๎านชีวังแคน หมูํที่ 13  จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
14.อุดหนุนบ๎านกอก หมูํที่ 14    จ านวน  20,000.-บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
      -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 
1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ



กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณ รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาชอง
องค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 135 โครงการล าดับที่ 141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

แผนงานสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้รวม  230,000.-บาท  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม   230,000.-บาท 
2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)       รวม   210,000.-บาท  
   ค่าใช้สอย      รวม 210,000.-  บาท 
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 
210,000.-  บาท 
     (1).ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่         จ านวน  210,000 บาท 
          -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการจ๎างเหมารถรับสํงเด็กฐานะยากจน   จ านวน  180,000 บาท 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  (กองการศึกษา)           
          -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   จ านวน  30,000  บาท 
คําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ส านักปลัด) 
พ.ศ.2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 



 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ 
.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
      4).ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วําด๎วยการสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ไร๎ที่พ่ึง พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 123  
โครงการล าดับที่ 134 
3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)   รวม  20,000.-บาท 
     3.1 ประเภทอุดหนุนองค์กรการกุศล (รหัสบัญชี 561000)     จ านวน  20,000.-บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําใช๎ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบ ารุง 
สงเคราะห์สตรี มารดาเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการชํวยเหลือด๎านสาธารณสุข 
และการสาธารณภัยจํายให๎แกํ เหลํากาชาดจังหวัดขอนแกํน 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750  ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 124 
 โครงการล าดับที่ 136 
 
 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งไว้รวม  550,000.-บาท 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             ตั้งไว้รวม 550,000.-บาท 

1.งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (รหัสบัญชี 530000) 
    ค่าวัสดุ    
   1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          จ านวน 50,000.- 
บาท 



-เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํ
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังตํอไปนี้  
  (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอ  ชุด ไมํเกิน 20,000 บาท 
  (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
 (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี 
 คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

คําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
ประเภทวัสดุคงทน เชํน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎ง 

ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไป โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชัก
ฟิวส์ ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฯลฯ  

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอด ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และ
ขั้นสํวน วิทยุ สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขา
หลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม แบตเตอรี่โซลํา
เซลล์ กลํองรับสัญญาณ  ฯลฯ 

ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลํ  เชํน ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 

2. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  500,000.-บาท 
   2.1 ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (รหัสบัญชี 610400)           จ านวน 500,000.-บาท 
 (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                 จ านวน  200,000.- 
บาท 
      ต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี    
         - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 83 โครงการล าดับที่ 17  
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค            จ านวน 200,000.- 
บาท 
      ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี      
         - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 84 
โครงการล าดับที่ 19 

 (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค          จ านวน 100,000  
บาท 
         อ าเภอมัญจาคีรี                                                               
            - เพื่อขยายเขตระบบน้ าประปา ต าบลสวนหม่อน  
               เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

  2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ.2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 

             เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566-2570 หน๎า 84 โครงการล าดับที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้รวม  906,240.-บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             รวม 574,440.-บาท 
1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี 520000)       รวม   574,440.- บาท 
   1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                         จ านวน     369,360.-บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวน ต าบล 
ต าแหนํง นักพัฒนาชุมซน  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงิน อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2)หนังสือส านักงาน กจ.กฺท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138        ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทาง
การค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220200 )                                          จ านวน 
178,080.- บาท 

      - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ 
 ต าแหนํง ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้          .  
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                            รวม   257,000.-บาท 
ค่าตอบแทน                                        จ านวน  107,000.-บาท 

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
47,000  บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ



พนักงาน สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 
859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
        3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซกัซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  
 
 
 
 
 

   2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)                    จ านวน  36,000.- 
บาท  
            - เพ่ือจํายเป็นคําเข๎าบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและผู๎มีสิทธิได๎รับ เงินสวัสดิการ 
              เกี่ยวกับคําเชําบ๎าน          
 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวน ท๎องถิ่น   
     พ.ศ. 2548 

                2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวน ท๎องถิ่น   
                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
               3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวน ท๎องถิ่น   

 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 
17 เมษายน 2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก



จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562  

      2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)               จ านวน  
24,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม 
สิทธิที่ควรจะได๎รับเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  

และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเดิม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
         2.)ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
           การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
         3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
             บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 
          4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
             บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
   ค่าใช้สอย      รวม 150,000.-  บาท 
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้ 
150,000.-  บาท 
      (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  
40,000 บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง  
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 118 โครงการล าดับที่ 105 

 
 
 
 

 
 (2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       จ านวน 20,000 
บาท 

        - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  

 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล  
 และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 



 หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎าที่ 117  
โครงการล าดับที่ 97 

         (3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   50,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการฝึกอบรมสํงเสริมการเรียนรู๎
ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรม คําใช๎จํายใน
พิธีเปิดและปิดการ ฝึกอบรม คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คํา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ และ คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

1.)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ . 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 
2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมชอง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า  116 โครงการล าดับที่ 99                                                                              
(4)โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต าบลสวนหม่อน              จ านวน  20,000 
บาท                                               -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมสํงเสริมการ
พัฒนากลุํมอาชีพ                                                              ต าบลสวนหมํอน  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎                                                          และการตกแตํง
สถานที่ อบรม คําใช๎จํายในพิธีเป็ดและปิดการฝึกอบรม                                                                
คําวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร ฯลฯ และ                                                               
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไป                                                           
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้                                                                      
1)  พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ . 2537                                                            
และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562                                                                                         
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ                                                          
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                                               
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ                                                                
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557                                                                                                  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หนา๎ 86 โครงการล าดับที่ 36      
(5)โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลสวนหม่อน จ านวน  
20,000 บาท-   -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก๎ไขบัญหายาเสพติด                                               



คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ อบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด                                                          
การฝึกอบรม คําวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร ฯลฯ และ                                              
คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไป                                                                      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

         1)พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ . 
2537 และ 
            แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
           2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
องค์กร 
           ปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
            3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ 
องค์กร  
            ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า85 
โครงการ 

ล าดับที่ 33 
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้    รวม       4,800.-บาท         
บาท 
3.1.ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)    ตั้งไว้  4,800.- บาท 
            3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 410600)  
1.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์  (Smart Card Reader)                   จ านวน 4,800  
บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออุปกรณ์อํานบัตรเอนกประสงค์  (Smart Card Reader) 
จ านวน 6 เครื่องๆละ 800 บาท เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

- (ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 141 โครงการล าดับที่ 28 
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)        รวม  
70,000.-บาท 

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

1.เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น     จ านวน 20,000 
บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานศูนย์ป้องกันและแก๎ไข 
 ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกํน  ให๎แกํ ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแกํน 
   เป็นไปตามระเบียบ ด๎งนี้ 

         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง  
            สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 



 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 โครงการล าดับที่ 34 

2.เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอมัญจาคีรี     จ านวน 50,000 
บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานศูนย์ป้องกันและแก๎ไข 
 ปัญหายาเสพติดอ าเภอมัญจาคีรี ให๎แกํ ที่ท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีรี 
เป็นไปตามระเบียบ ด๎งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 85 โครงการล าดับที่ 35 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้  460,000.-   บาท 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม   360,000.-บาท 
         งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี 530000)   รวม 180,000.- บาท  
         หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม 180,000.- บาท 
                 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)    รวม 180,000.- บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 
180,000.- บาท 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน       จ านวน  
30,000 บาท 
ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ต าบลสวนหม่อน   
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําหรือ
คําบริการวัสดุอุปกรณ์ท าเป็นในการจัดงาน คําใช๎จํายในการจัด
ตกแตํง สถานที่ คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายใน การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขัน กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 
71 ล าดับที่ 8 
2. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา              จ านวน 
20,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมวันส าคัญ
ทางพระ พุทธศาสนา เชํน วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬ
บูชา ฯลฯ 

โดยเป็นคําใช๎จําย เชํน คําป่ายโครงการ คําป้ายจัดนิทรรศการ 
คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา คําสถานที่จัดงาน เชํน คําเชําหรือคํา



บ ารุง คําเชําหรือ คําบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน 
เครื่องเสียง เต็นท์ คําใช๎จําย ในการจัดตกแตํงสถานที่ คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่อง ดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวช๎องในการจัด งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เช๎ารํวมการแขํงขัน กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 105 ล าดับที่ 76 

3.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้า  จ า น ว น  
30,000 บาท 
   พรรษา 
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเช๎าพรรษา เขํน คําป้าย
โครงการ คําป้าย จัดนิทรรศการ คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา คํา
สถานที่จัดงาน เขํน คําเชําหรือ คําบ ารุง คําเชําหรือคําบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เครื่อง เสียง เต็นท์ คําใช๎จําย
ในการจัดตกแตํงสถานที่ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร
และเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็นและ เกี่ยว
ช๎องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายใน การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํง
นักกีฬาเช๎ารํวมการแขํงขัน กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 105 ล าดับที่ 77 
 

4.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ า น ว น  
100,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี วันผู๎สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เขํน คําป้าย
โครงการ คําป้าย จัดนิทรรศการ คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา คํา
สถานที่จัดงาน เขํน คําเชําหรือ คําบ ารุง คําเชําหรือคําบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เครื่อง เสียง เต็นท์ คําใช๎จําย
ในการจัดตกแตํงสถานที่ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร
และเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จําเป็นและ เกี่ยว
ช๎องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายใน การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํง
นักกีฬาเช๎ารํวมการแขํงขัน กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 



พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 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 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานเทศกาลกล๎วยไม๎ป่าบานและของดี 
เมืองมัญจาคีรีประจ าปี 2566 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน 
- เป็นไปตามระเบียบ ด๎งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 106 
โครงการล าดับที่ 76 

       ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
1.เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลสวนหม่อน   จ านวน   30,000.-
บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบล
สวนหมํอน 
- เป็นไปตามระเบียบ ด๎งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า  106  
   โครงการล าดับที่  80 
2.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน      จ านวน   30,000.-
บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรมสภาวัฒนธรรมต าบล
สวนหมํอน  
 1.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปิดเทอมใต๎รํมธรรม    
-เป็นไปตามระเบียบ ด๎งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า  105 
 โครงการล าดับที่  78 
 
 

งานกีฬาและนันทนาการ    รวม   50,000.-บาท 



         งบด าเนินงาน  (รหัสบัญชี 530000)   รวม  50,000.- บาท  
         หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม   50,000.- บาท 
                 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)    รวม  50,000.- บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน  
50,000.- บาท 

2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                   จ านวน  
50,000 บาท  
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพ
ติด เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําหรือคําบริการวัสดุ
อุปกรณ์ท าเป็นในการจัดงาน คําใช๎จํายในการจัดตกแตํง สถานที่ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายใน การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขัน กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 - 2570 หน๎าที่ 
71 ล าดับที่ 8 

 
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 

เพ่ือจํายเป็นจัดซื้ออาหารเตําแหลํงทํองเที่ยวสวนเตํา ให๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
บ๎านกอกหมูํที ่3,14 ต าบลสวนหมํอน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน  
- เป็นไปตามระเบียบ ด๎งนี้ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 106 
   โครงการล าดับที่ 81 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ตั้งไว้รวม   4,978,622.-บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            รวม 1,032,340.-บาท 

1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)    (รหัสบัญชี 520000)                     รวม 521,340 บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้           479,340.- บาท 

             - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกํพนักงานสํวนต าบล กองชําง ดังนี้  
1.เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผู๎อ านวยการกองชําง   

                เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 
ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

       1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                       จ านวน 42,000 
บาท 
         - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง  
           เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้          .  

  1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

   2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 
138  

 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ๎อมแนวทางการค านวณ
ภาระคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                  รวม    511,000.- บาท 
ค่าตอบแทน                            รวม    71,000.-  บาท 

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        จ านวน  
41,000 บาท 

-เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงาน สํวนต าบลและ 



พนักงานจ๎าง กองชําง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตาม                                                                  
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงาน สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

2.) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 
859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
        3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซกัซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
 
 

    2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)   จ านวน 
30,000 บาท 

-เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม
สิทธิ  
ที่ควรจะได๎รับ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523 
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ 
 การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
 3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

   ค่าใช้สอย        รวม  230,000.-บาท  
     2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 
150,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตา่งๆ รายละเอียดดังนี้ 
                1.คําถํายเอกสาร 

 2.คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 



 3.คําก ากัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
 4.คําโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์   
      5.คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  6.คําติดตั้งประปาเพ่ือใช๎ในราชการ 
 7. คําติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช๎ในราช าการ 
      8.คําใช๎จํายตํางๆ ตามรายละเอียดการจ าแนกงบประมาณ
รายจํายประเภทรายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการทุกรายการ 

 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

    2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจํา
บีในลักษณะคําใช๎สอยและคํา สาธารณูปโภค 

2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 
80,000 บาท 

         (1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  
40,000  บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง กองชําง 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570  
หน๎า 118 โครงการล าดับที่ 105 
 
 

 (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    จ า นวน  40 ,000 
บาท 

           - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  

 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล  



 และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 -ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน๎าที่ 117 โครงการล าดับที่ 97 
2.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                     จ านวน  500,000  
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถให๎ใช๎
งานได๎ ตามปกต ิเชํน ซํอมแซมถนนคสล. ซํอมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร ฯลฯ 

 -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 

 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการ จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ค่าวัสดุ                                                                                         รวม  210,000.- 
บาท 

    2.7 ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100)                         จ า น ว น  
60,000  บาท 
          - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

     ประเภท วัสดุคงทน เชํน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ  
ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก๎าอ้ีพาสติก ตรายาง ตะแกรง
วาง เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ  
    ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง เชนํ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด ตลับผง หมึก น้ าหมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ 
สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ คลิปกระดาษคาร์บอน  สิ่งพิมพ์ที่ได๎
จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์แบบพิมพ์ น้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1 .หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  

 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ 
 ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ     
 
2.8 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
         3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  จ านวน  50 ,000 
บาท 

 -เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายการดังตํอไปนี้  

    (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
      (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอ
หนํวยหรือตํอชุด  
   ไมํเกิน 20,000 บาท 
      (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

   (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา
ภาษ ี
   คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 

      คําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
     ประเภทวัสดุคงทน เชํน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร๎ง 

ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไป โคมไฟ โทรโขํง ไม๎ชัก
ฟิวส์ ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฯลฯ  

     ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน ฟิวส์ เทปพันสาไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าหลอด ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และขั้นสํวน วิทยุ สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ 
คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญานดาวเทียม 
แบตเตอรี่โซลําเซลล์ กลํองรับสัญญาณ  ฯลฯ 



    ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลํ  เชํน ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 

ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 

0808.2 /ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและ 
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
    2.8 ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                           จ านวน 
50,000 บาท 
           -เพ่ือจํายเป็นค าจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
                ประเภทวัสดุคงทน เชํนไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
          ขวาน กบไสไม๎ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  สวํานมือ โถส๎วม อํางล๎างมือ  
          ราวพาดผ๎า หน๎ากากใสํเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร๎าน ฯลูฯ 
                ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ 
          ซีเมนต์ บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น  แปรง ทาสี ปูนขาว ยางมะตอยส าเร็จรูป  
          แผํนดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
                ประเภทวัดสุอุปกรณ์ประกอบอะไหลํ ทํอน้ าและอุปกรณ์ประกา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
         -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134  

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ 
ประมาณ 



2.9 ประเภทวัสดุส ารวจ                                                                                   จ านวน 
5,000 บาท 
           -เพ่ือจํายเป็นค าจัดซื้อวัสดุส ารวจ ประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
                ประเภทวัสดุคงทน เชํน  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก   

เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ค๎อน บันไดเอนกประสงค์พับได๎ ฯลฯ 
                ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชํน น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ 
          ซีเมนต์ บล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น  แปรง ทาสี ปูนขาว ยางมะตอยส าเร็จรูป  
          แผํนดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ 
                ประเภทวัดสุอุปกรณ์ประกอบอะไหลํ ทํอน้ าและอุปกรณ์ประกา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ 
         -เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134  

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบ 
ประมาณ 

   2.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)                จ า น ว น 
50,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํ
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการดังตํอไปนี้  
    (1) รายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รายจํายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุด   
ไมํเกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
 
 
    (4) รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี 

      คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น 
      และเพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทตําง ๆ ดังนี้                       

   ประเภทวัสดุคงทน เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตํ
ตามปกติมีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน หรือเม่ือน าไปใช๎งานแล๎วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไมํสามารถ  ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเติมหรือซํอมแซม
แล๎วไมํค๎ุมคํา ดังนี้ แผํนหรือ จานบันทึกข๎อมูล ฯลฯ 



ประเภทวัสดุสั้นเปลือง เชํน สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป           
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม เชํน  
1. แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc) 
2. เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
5. แผํนกรองแสง 
6. กระดาษตํอเนื่อง  เป็นต๎น ฯลฯ 

 ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ เชํน สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลํส าหรับการ
ซํอมแซม 

บ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎คืนสภาพดังเติมที่มีลักษณะเป็นการซํอมบ ารุง  
ปกติหรือคําซํอมกลาง ดังนี้ 
1.สายเคเบิล 
2.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
3.เมนบอร์ด (Main Board) 
4.เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชํน RAM 
5.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
6. เมาส์ (Mouse) 
7. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์  (Printer Switching Box) 
8. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
9. แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชํน Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus 
 Card, Sound Card เป็นต๎น 
10. เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง ๆ เชํน แบบดิสเก็ตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น 
11. เครื่องอํานข๎อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)  เป็นต๎น ฯลฯ 
12. เราเตอร ์

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

2.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
 

งานก่อสร้าง                          รวม       3,946,282.- บาท 



1.งบบุคลากร(เงินเดือนฝ่ายประจ า)           รวม         821,400.- บาท 
       1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล )                                       จ า น ว น       
464,640.- บาท 
             -เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบลกองชําง ดังนี้ 

เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นายชํางโยธา 2 ต าแหนํง  
1.ต าแหนํง นายชํางโยธา  
2.ต าแหนํง นายชํางโยธา  

                เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน 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 
ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
      1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               จ านวน    
356,760 บาท 
          - เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎กับพนักงานจ๎างทั่วไปและพนักงานจ๎างตามภารกิจ  
ดังนี้ 

       1.ต าแหนํง ผู๎ชํวยนายชาํงโยธา 2 ต าแหนํง  
      - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้             

1)พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงิน 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 ซักซ๎อมแนวทางการ
ค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)                  รวม    154,000.- บาท 
ค่าตอบแทน     รวม    54,000.-  บาท  

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
44,000.-  บาท 

-เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงาน สํวนต าบลและ 
พนักงานจ๎างกองชําง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1 .)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงาน สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  



2.) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 
859 

ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจําย อื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 
        3.)หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3 /ว 27 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซกัซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
 

   2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)          จ านวน  
10,000 บาท 

-เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตาม
สิทธิ ที่ควรจะได๎รับ เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
2523แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา บุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(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 

 -เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎าง กองชําง 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2561 -2565  
หน๎า 118 โครงการล าดับที่ 105 

 (2)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                จ า น ว น 
50,000 บาท 

           - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช  
อาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเข๎าที่พัก คําบริการ  



 จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการ  
 ใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  
  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล  
 และพนักงานจ๎าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติ  
 ให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 หรือ ไปติดตํอราชการให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

-เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป  
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้    รวม   2,970,882.-บาท          
3.1.ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)    ตั้งไว้  15,000.- บาท 
            3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410600)  
1.จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต       จ านวน 
15,000  บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดทดสอบความข๎นเหลวของคอนกรีต จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย 
     1.แบบหลํอตัวอยํางคอนกรีต รูปกรวยตัดท าด๎วยสแตนเลสเส๎นผําศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
        เส๎นผําศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว  
     2.เหล็กกระท๎ุง  
     3.ถาดรอง ขนาด 24x24 นิ้ว  
     4.ที่ตักใช๎ตักคอนกรีตใสํลงในแบบ 
     5.แปรงทองเหลืองด๎ามไม๎ 1 อัน 
     6.เกรียงส าหรับปาดตัวอยําง 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 (จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน ประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 136 โครงการล าดับที่ 25 
 

  3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 541000)      ตั้งไว้    2,955,882.-    บาท  
        3.2.1 ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ              รวม 344,400.- 
บาท 
1.โครงการต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน                        จ า น ว น 
294,400 บาท 
     -เพ่ือจํายเป็นคําตํอเติมศูนย์กู๎ชีพ อบต.สวนหมํอนท ากันสาดหน๎าศูนย์กู๎ชีพ 
 ด๎านข๎างท าโรงจอดรถก๎ูชีพ  รถบรรทุกน้ า  รถบรรทุกขยะ  
 พร๎อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียด 
 ตามแบบแปลนที่อบต.สวนหมํอนก าหนด  

-  ฐานอ านาจ ดังนี้ 



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

2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
2.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ                จ านวน 
50,000 บาท 
     เพ่ือจํายคําใช๎จํายในการไถพ้ืนที่บริเวณบํอขยะ ปรับเกลี่ยบํอขยะเป็นปรับปรุงบํอขยะ   
     รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต.สวนหมํอนก าหนด  

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

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 122 โครงการ
ล าดับที่ 130 

        3.2.2 ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                          รวม 2,611,482.-บาท 
 3.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประส 
 
งค์เป็นสถานที่เก็บ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน       จ านวน 136,680 บาท 
เอกสาร ของอบต.สวนหม่อน   
-เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นสถานที่เก็บ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน  
พร๎อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.สวนหมํอนก าหนด   

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

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 112 โครงการล าดับที่  92 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้าบ้านขาม  หมู่ที่ 5                        จ า น ว น 
650,302 บาท 
-เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน คสล.ปากทางเข้าบ้านขาม  หมู่ที่ 5  
ขนาดผิวจราจรกว๎าง  5.00 เมตร  ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนทีไ่มํน๎อยกวํา 925 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง ข๎างละ 0.50 เมตร  
พร๎อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่อบต.สวนหมํอนก าหนด  

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

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 78 โครงการล าดับที่ 16 



5.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าฝายจันท ีบ้านเหล่ากกหุ่ง  หมู่ที่ 7            จ า น ว น 
922,600  บาท 

     -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าฝายจันที บ๎านเหลํากกหุํง  หมูํที่ 7  
แบบมาตรฐานที่ใช๎ แบบ มข.2527 ( ท 4 -01) ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร  
ผนังสูง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร บ๎านเหลํากกหุํง หมูํที่ 7 ต าบลสวนหมํอน  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน   พร๎อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ  
ป้ายโครงการรายละเอียดตาม  แบบแปลนที่อบต.สวนหมํอนก าหนด  

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

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบที่ 7 พ.ศ.2562 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2561 -2565 หน๎า 78 โครงการล าดับที่ 16 
6. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าห้วยปากดาว บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1                   จ านวน  
831,900.-  บาท 
     -เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างฝายน้ าล๎น ล าห๎วยปากดาว บ๎านสวนหมํอน หมูํที่ 1 
สูง 2.00 เมตร ผนังข๎างสูง 3.50 เมตร กว๎าง 17.00 เมตร พร๎อมสะพานข๎ามฝาย  
พร๎อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตาม 
แบบมาตรฐานที่ใช๎ แบบ  มข.2527 

-  ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง    ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 78 โครงการล าดับที่ 16 
7.ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ         จ านวน  
50,000  บาท  
    ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง       

- เพ่ือจํายเป็นคําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกซน นิติ
บุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง (คําออกแบบ 
คําควบคุมงานที่ จํายให๎เอกซน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎
ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง) 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดข๎อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 2.กฎกระทรวง การก าหนดอัตราคําจ๎างผู๎ให๎บริหารงานจ๎าง
ออกแบบ หรือควบคุมงานกํอสร๎าง พ.ศ.2560 

          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2561 -2565หน๎า 122 โครงการ
ล าดับที่ 129 
 
 
 



 
 
 
 

 3.2.3 ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รวม 
20,000 บาท 

          และสิ่ง สาธารณูปการ)                            
         1.เงินเพ่ิมคําชดเชยงานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)    จ านวน 20,000 

บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําซดเชยงานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคาได๎ 
- ฐานอ านาจ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ กค (กจว) 0405.2/ ว 110 ลงวันที่ 5 

มีนาคม 2561 เรื่องซักซ๎อมแนวทางปฎิบัติในการก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา  
แบบปรับราคาได๎ (คํา K) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 

121 โครงการล าดับที่ 124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการเกษตร         ตั้งไว้รวม  390,000.-บาท     
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        รวม   100,000.-บาท   

1. งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (รหัสบัญชี 530000)  รวม 
100,000.-บาท 

   ค่าใช้สอย                                                 จ านวน  100,000.-บาท 
1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ จ านวน 
100,000.- บาท 
           (1) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ                 จ านวน  
30,000 บาท       
               -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎เฉลิม
พระเกียรติ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการ 
ตกแตํงสถานที่จัดกิจกรรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําจัดซื้อกล๎าไม๎
คําอาหาร อาหารวํางผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
คําวัสดุ และอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 

- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 
2562 

     2.)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํ    องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

                3.)พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎าน 
           เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                 4.)กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค์กร  
            ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน๎า 107 โครงการ
ล าดับที่  83 

 (2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ  จ านวน  



50,000  บาท  
  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตงสถานที่ 
คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์คํา
ประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คํา
หนังสือส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชํา
อุปกรณ์ตํางๆ คํากระเปาหรือสิ่งที่ ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม คําของสมนาคุณในการดุ งาน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คํา
สมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คํายานพาหนะ คําป้ายโครงการ 
คําใช๎จํายอื่นที่จําเป็นในการจัดท าโครงการ และคําใช๎จํายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ เบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

 
 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัด งาน การจัดการแชํงชันกีฬาและกรมสํง
นักกีฬาเช๎ารํวมการแขํงขันกีฬา       ององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศฺ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566 -2570 หน๎า 
111 โครงการล าดับที่  89 

      (3) โครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุขต าบลสวนหม่อน      จ านวน  
20,000 บาท 

-เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด คน
ในชาติม ีความสุข ต าบลสวนหมํอน  
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.  
    2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2.)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3.)พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร



กิจการบ๎าน 
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 107 
โครงการล าดับที่ 82 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร                       รวม   290,000.-บาท   
1. งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) (รหัสบัญชี 530000) จ านวน 110,000.-บาท 
    ค่าใช้สอย   
    1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จ านวน 
20,000.-บาท 
         (1) โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ      จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นโครงการรณรงค์ปลูกหญ๎าแฝกตามแนว
พระราชด าริ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จํายเกี่ยวกับ
การใช๎และการตกแตํงสถานที่ คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการ 
คําอาหาร อาหารวําง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกหญ๎าแฝก คําวัสดุ 
และอุปกรณ์ตํางๆ ที่จ าเป็น ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก๎ไข๎เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัด งาน การจัดการแชํงชันกีฬาและกรมสํง
นักกีฬาเช๎ารํวมการแขํงขันกีฬาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศฺ.2559 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2561 -2565 หน๎า  
111 โครงการล าดับที่ 88 
 
 
 
 

   ค่าวัสดุ      รวม   10,000  บาท  
  1.2  ประเภทวัสดุการเกษตร     จ านวน 10,000  บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําจัดข๎อวัสดุการเกษตร ประเภทตําง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวัสดุคงทน เชํน เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จาน
พรวน ผานไถกระทะ คาดขุดพรูวนดิน เครื่องดักแมลง ฯลฯ 



ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชํน  ปุย ยาป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและ สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ฯลฯ 

ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เชํน  หัวกะโหลกดูดน้ า 
ฯลฯ 

 เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 

0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสั่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุกัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

 
        ค่าสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี 534000)     รวม 80,000 บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าสถานีสูบน้ าบ๎านมูลตุํน หมูํที่ 2 ต าบล
สวนหมํอน 
 - เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

     3.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2 /ว  1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสั่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุกัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบ ประมาณ 
 

3.งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)    ตั้งไว้   180,000.-บาท 
ค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000)  ตั้งไว้                  จ านวน    180,000.-     บาท 

(1) ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร   จ านวน    180,000.-     บาท 
           1.จัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ าเพื่อการเกษตรพร๎อมอุปกรณ์  จ านวน  2 เครื่อง จ านวน  180,000 
บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ าเพื่อการเกษตร  จ านวน  2 เครื่อง 

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566- 2570 หน๎า 135 โครงการล าดับ 18 
      
 



 
 
 
 
 

แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง                                  รวม  18,860,518.-บาท 
 (1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                   จ านวน  150,000   
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎างตาม  
  ภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
  ใน อัตราร๎อยละ 5 รายละเอียดด๎งนี้ 2943720/12*0.5 % =122,655 

1. พนักงานจ๎างสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

     1 .พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
  2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.5 /ว 9 
   ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจํายเบี้ยประกันสังคมของ

พนักงานจ๎าง 
  3.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดํวนที่สุดที่ มท 809.5/ว 81  
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
     เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎างฉบับที่ 3) 

         4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 
            31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
            ราย จํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ. 2566 - 2570 หน๎า 127 โครงการ ล าดับที่ 145 

(2) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                         จ า น ว น  
11,335,000  บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ  
  ภายในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังตํอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
    องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

                  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ 
                      ยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.  2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ 
    ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2552 

                  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ 
  ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

                  5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ 



                     ผูส๎ูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
                6.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0891 .3/ว 118  
                   ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติ 
                   ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงิน 
                   เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553  
                   และระเบียบกระทรวง มหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ย 
                   ความพิการให๎คนพิการของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
 
 
                  7.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
                     ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
                   8.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927  
  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
   โครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางวังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ  
     โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
                    และโครงการสรางหลักประกันด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ. 2566 - 2570 หน๎า 127 โครงการ ล าดับที่ 146 
(3) ประเภทเบี้ยความพิการ                                       จ า น ว น   

6,121,518  บาท 
- เพ่ือจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู๎พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตาม ระเบียบ  
ภายในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังตํอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2542 

                  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
                   ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

                  4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ 
                   ความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 
                5.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0891 .3/ว 118  
                   ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติ 
                   ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจําย 
                   เงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553  
                   และระเบียบกระทรวง มหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ย 
                  ความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 



                6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0891 .3/ว 3609 
                  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจํายเบี้ยความพิการ 
                  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ย 
                  ความพิการให๎คนพิการ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553  
                  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
                 7.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
3886 
                   ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                 8.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927  
         ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
                   โครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางวังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ  
   โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
                   และโครงการสรางหลักประกันด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ  
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2561 - 2565 หน๎า  127 โครงการ  ล าดับที่ 
147 
 

(4)ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                 จ านวน        168 ,000   
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ป่วยเอดส์ที่เคยได๎รับเงิน  
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพจาก เงินอุดหนุนของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
และข้ึนทะเบียนขึ้นรับเบี้ยยังชีพกับอบต.สวนหมํอน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนัดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2542 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
 ยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 16 และ ข๎อ 
17 

3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                  4.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3886 
                     ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 



                   5.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927  
  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                     รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ 
   โครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางวังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ  
     โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
                    และโครงการสร๎างหลักประกันด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห๎าปี พ.ศ. 2566 - 2570 หน๎า 128 โครงการ 
 ล าดับที่ 148 

(5)ประเภทเงินส ารองจ่าย                                        จ า น ว น   
400,000  บาท 

- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีจ าเป็นเรํงดํวนที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ ลํวงหน๎า
ได๎ หรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชน เป็นสํวนรวม เชํน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล๎ง และ
ชํวยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยตําง ๆฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ด๎งนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประซาชน ตาม
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวนที่ 12 
มีนาคม 2545 เรื่อง การชํวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลง วันที่ 
10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย น้ าทํวมฉับ พลัน น้ า
ปาไหลหลาก และน้ าล๎นตลิ่ง 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการใช๎จํายงบประมาณเพ่ือชํวย เหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

                   5.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
                    ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                    รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

        -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ. 2566 -2570 หน๎า 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 านาจให๎แกํองค์กรปกครอง สํวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร จังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารสํวนต าบลในการให๎บริการ สาธารณะ ลงวันที่ 23 



พฤศจิกายน 2552 
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและ 
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 
2557 
3. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท0891.3 /ว 
2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การด าเนินงานกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ 
4. หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท0891.3 /ว 
1202  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัด ท างบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุด หนุนทั่วไป : 
ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ และการสนับสนุน การบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจํายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ) 

                   5.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
                   ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

       -เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2561-2554 หน๎า 125 ล าดับที่ 
142 

2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนคนต าบลสวนหม่อน                          จ านวน 50,000 
บาท 

   - เพ่ือจํายสมทบกองทุนสวัสดิการกองทุนชุมชนคนต าบลสวนหมํอนในการ 
สนับสนุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให๎แกํประชาชนเป็นการสร๎างหลักประกัน 
ความมั่นคงของชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด๎วยหลักประกัน 
การออม 1 สํวน อปท.1 สํวน และรัฐบาล 1 สํวน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสํงเสริมสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 
2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในการให๎ อปท. 
สมทบงบประมาณแกํกองทุนสวัสดิการชุมชน 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 พ.ศ.2541 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย การรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547  
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
6.หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดํวนที่สุดที่ นร.0506/11251 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2553 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2561-2565 หน๎า 126 โครงการที่ 143 



 
 (7) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)       จ านวน 480,000.- 
บาท 

- เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นตั้งไว๎ร๎อยละ 
2  
ของงบประมาณรํายรับตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี 2566 โดยไมํ
รวมเงินอุดหนุน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   

1.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ สํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2546 

                  3.หนังสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ 
มท  
                 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
                4.หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ 
มท  
                 0808.5/ว 31 ลงวันที่  21  ตุลาคม 2563 
                  5.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
                   ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
                   รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2561-2565 หน๎า 128 โครงการที่ 151 
   (8) ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน 
6,000.- บาท 
       - เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
         ตั้งไว๎ร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างท้ังปี  2,943,720/12*0.2 % =5,887.44 

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี พ.ศ.2566-2570 หน๎า 128 โครงการที่ 150 
 

 

 



 
 
 
 
 


