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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบางศาลา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางศาลา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบางศาลา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,441,494.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 47,098,874.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,531,427.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 366,983.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,146,263.66 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 11,215.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,093.56 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 118,414.01 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 511,291.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 465,300.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,819,921.14 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,216,528.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,519,665.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 24,254,279.06 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 9,358,978.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,052,543.64 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,355,792.42 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,452,050.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,034,915.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,469,315.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,971,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 11,215.95 44,000.00 23,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

3,093.56 37,500.00 56,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 118,414.01 110,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

511,291.00 420,000.00 620,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 465,300.00 290,000.00 338,000.00

หมวดรายได้จากทุน 500.00 2,500.00 2,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,109,814.52 904,000.00 1,160,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,819,921.14 16,246,000.00 16,250,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,819,921.14 16,246,000.00 16,250,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,216,528.00 12,850,000.00 13,490,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,216,528.00 12,850,000.00 13,490,000.00

รวม 28,146,263.66 30,000,000.00 30,900,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,358,978.00 9,471,040.00 9,750,252.00

งบบุคลากร 8,052,543.64 9,603,900.00 10,649,600.00

งบดําเนินงาน 4,355,792.42 6,556,860.00 6,932,888.00

งบลงทุน 1,452,050.00 3,010,000.00 2,115,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,034,915.00 1,358,200.00 1,451,560.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,254,279.06 30,000,000.00 30,900,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบางศาลา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบางศาลา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,854,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 75,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,843,088

แผนงานสาธารณสุข 510,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 628,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 227,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,714,260

แผนงานการเกษตร 110,000

แผนงานการพาณิชย 1,027,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,750,252

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,900,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,750,252 9,750,252
    งบกลาง 9,750,252 9,750,252

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,400,360 635,640 1,669,220 150,000 7,855,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,003,120 0 0 0 3,003,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,397,240 635,640 1,669,220 150,000 4,852,100

งบดําเนินงาน 1,935,000 204,060 772,000 0 2,911,060
    คาตอบแทน 543,000 106,800 361,000 0 1,010,800

    คาใช้สอย 885,000 82,260 311,000 0 1,278,260

    คาวัสดุ 237,000 15,000 97,000 0 349,000

    คาสาธารณูปโภค 270,000 0 3,000 0 273,000

งบลงทุน 15,800 0 24,600 0 40,400
    คาครุภัณฑ 15,800 0 24,600 0 40,400

งบเงินอุดหนุน 48,000 0 0 0 48,000
    เงินอุดหนุน 48,000 0 0 0 48,000

รวม 7,399,160 839,700 2,465,820 150,000 10,854,680

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 75,000
    คาตอบแทน 30,000 30,000

    คาใช้สอย 45,000 45,000

รวม 75,000 75,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 312,960 716,340 1,029,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 312,960 716,340 1,029,300

งบดําเนินงาน 95,750 1,604,478 1,700,228
    คาตอบแทน 60,750 7,000 67,750

    คาใช้สอย 35,000 1,064,020 1,099,020

    คาวัสดุ 0 533,458 533,458

งบลงทุน 0 16,000 16,000
    คาครุภัณฑ 0 16,000 16,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,097,560 1,097,560
    เงินอุดหนุน 0 1,097,560 1,097,560

รวม 408,710 3,434,378 3,843,088

หน้า : 4/9

12



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    คาใช้สอย 220,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 290,000 290,000
    เงินอุดหนุน 290,000 290,000

รวม 510,000 510,000

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 501,120 501,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 501,120 501,120

งบดําเนินงาน 97,600 97,600
    คาตอบแทน 59,800 59,800

    คาใช้สอย 22,800 22,800

    คาวัสดุ 15,000 15,000

งบลงทุน 30,000 30,000
    คาครุภัณฑ 30,000 30,000

รวม 628,720 628,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    คาใช้สอย 160,000 160,000

รวม 160,000 160,000

หน้า : 6/9

14



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 161,000 211,000
    คาใช้สอย 50,000 161,000 211,000

งบเงินอุดหนุน 0 16,000 16,000
    เงินอุดหนุน 0 16,000 16,000

รวม 50,000 177,000 227,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,143,960 1,143,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,143,960 1,143,960

งบดําเนินงาน 541,000 541,000
    คาตอบแทน 125,000 125,000

    คาใช้สอย 230,000 230,000

    คาวัสดุ 185,000 185,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000 1,000

งบลงทุน 2,029,300 2,029,300
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,029,300 2,029,300

รวม 3,714,260 3,714,260

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 10,000 110,000
    คาใช้สอย 20,000 10,000 30,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

    คาสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000

รวม 100,000 10,000 110,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 907,000 907,000
    คาตอบแทน 7,000 7,000

    คาใช้สอย 340,000 340,000

    คาวัสดุ 180,000 180,000

    คาสาธารณูปโภค 380,000 380,000

รวม 1,027,000 1,027,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41,835.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 46,230.10 11,215.95 33,000.00 -54.55 % 15,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 0.00 3,000.00 -16.67 % 2,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 88,065.10 11,215.95 44,000.00 23,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 378.30 378.30 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 421.25 935.26 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 200.00 420.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,400.00 800.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 134,640.00 0.00 31,500.00 58.73 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 220.00 540.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 20.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 137,259.55 3,093.56 37,500.00 56,000.00

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:10:21 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 93,163.23 108,414.01 100,000.00 10.00 % 110,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 103,163.23 118,414.01 110,000.00 120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 386,784.00 484,141.00 400,000.00 50.00 % 600,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 31,050.00 27,150.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 417,834.00 511,291.00 420,000.00 620,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 317.81 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 242,000.00 465,000.00 280,000.00 17.14 % 328,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 310.00 300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 242,627.81 465,300.00 290,000.00 338,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 500.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 2,500.00 2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 374,695.91 374,860.81 440,000.00 0.00 % 440,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,322,018.52 8,660,591.52 10,100,000.00 0.00 % 10,100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,450,785.82 1,437,474.40 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,384.22 37,544.68 85,000.00 5.88 % 90,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,140,919.79 2,714,163.51 2,750,000.00 1.82 % 2,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 87,044.10 84,299.76 100,000.00 0.00 % 100,000.00

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:10:21 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 433,534.06 361,904.46 400,000.00 -25.00 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

282,476.00 148,081.00 350,000.00 14.29 % 400,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,002.00 1,001.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,142,860.42 13,819,921.14 16,246,000.00 16,250,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,872,072.00 13,216,528.00 12,850,000.00 4.98 % 13,490,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,872,072.00 13,216,528.00 12,850,000.00 13,490,000.00
รวมทุกหมวด 29,003,882.11 28,146,263.66 30,000,000.00 30,900,000.00

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:10:21 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,900,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 23,500 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีป้าย จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 56,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:10:57 หนา : 1/5
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

วันที่พิมพ : 14/9/2564  11:10:57 หนา : 2/5
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ดอกเบี้ย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 620,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 338,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 328,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,250,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 440,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,100,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,800,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,490,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,490,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการ
จากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,900,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,750,252 บาท
งบกลาง รวม 9,750,252 บาท

งบกลาง รวม 9,750,252 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 92,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณได้ดังนี้  คาจ้างตามงบประมาณรายจาย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
จํานวน  1,825,920  บาท X ร้อยละ  5  =  91,296  บาท
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
2)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,652 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ที่ อบต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2   โดยคํานวณได้ดัง
นี้ คาจ้างตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  จํานวน  1,825,920  บาท X ร้อยละ  0.2  =  3,651.84
  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,831,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,744,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
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โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและ
การใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2
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564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายไว้
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
(สํานักปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 348,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิประโยชน
ข้าราชการสวนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับ
เงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามข้อ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุกหมวด ทุก
ประเภท  โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหารสวนตําบล
ให้จายในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง  ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา  คํานวณจายได้  ดัง
นี้  ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการไว้
ที่  30,900,000 บาท – 13,490,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) = 17,410,000 X 2/100 = 348,200  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางศาลา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับอบต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:05 หน้า : 8/201

35



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,399,160 บาท

งบบุคลากร รวม 5,400,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางศาลา  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  และ
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ศาลา  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางศาลา  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ศาลาจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:05 หน้า : 9/201

36



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
บางศาลา  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ศาลา  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางศาลา  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,318,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
บางศาลา  11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบางศาลา  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  23  คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,987,200
 บาท  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบาง
ศาลา  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  86,400
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,397,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,805,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  5 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นิติกร จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางศาลา  ในอัตราเดือน
ละ  4,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  48,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  117,960
  บาท  ดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  324,000  บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต) จํานวน 1 ตําแหนง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างดัง
นี้
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ)   1
  ตําแหนง
(2)พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 3 อัตรา ดังนี้
พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 ตําแหนง
คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
ยาม จํานวน 1 ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,935,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 543,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 215,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  50,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  165,000  บาท  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 885,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ องคการบริหารสวน
ตําบลบางศาลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา ในการ
ให้บริการ ๓ ด้าน  ได้แก ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้
บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้
บริการขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา ในงานที่ให้
บริการ จํานวน  ๔  งาน ได้แก 1. งานด้านสาธารณสุข 2. งาน
ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  3. งานด้านการ
ศึกษา  4. งานสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนและท้องถิ่น (อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นด้านอื่นๆ ได้)  โดยจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัด
จ้างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้
รับบริการที่มีตอการให้บริการขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ศาลา เก็บรวมรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห
ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สง
มอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุงโดเมน  website  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้
จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และ
ให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจัด
ไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนาย
ความ, คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
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ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระ
เบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ เชน การจัด
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตาง ๆ การสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัว
เรือน ระดับชุมชนและระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรม เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร -อาหารวาง คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้า 122)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คา
ตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 9
 หน้า 142)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให้การดําเนิน
การเลือกตั้งให้บรรลุสําเร็จตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
สิทธิ หน้าที่ของตนเองในการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อ
เป็นการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่
สุด และให้ประชาชนได้มีสวนรวมในการปกครองท้องถิ่นของตน
เองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพื่อให้การเลือกตั้งดําเนินไปด้วยความเรียบ
ร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท  โดยเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้ง ให้รวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อ
เพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือก
ตั้ง  คาใช้จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เก้าอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจ้างสถานที่และ
จ้าเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม
มีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและที่เลือก
ตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือกตั้ง  คา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หน้ากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 139)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ อบต.บางศาลา ได้
มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ
ของหนวยงานให้มีความโปรงใสและเป็นธรรม เพื่อสงสงเสริมให้ผู้
เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติ
งานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ทาง  เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ให้กับผู้เข้ารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานให้มี
คุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักทางพระพุทธ
ศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า  143)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(๒) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(๓) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
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แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลัก
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ษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 237,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบ
ตเตอรรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
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พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
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หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางศาลา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางศาลา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 15,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ชั้นโลง จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จํานวน 6 ตัวๆ ละ 800
  บาท เป็นเงิน 4,800  บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ตู้ไม้
2) ชั้นโลง 4 ชั้น  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- สําหรับนักทรัพยากรบุคคล,  นิติกร, นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน,ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,ผู้ชวย
นักพัฒนาชุมชน 
(สํานักปลัด)
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ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค  จํานวน 2 ตู้ ตู้
ละ 5,500  เป็นเงิน 11,000  บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ตู้เหล็ก
2) ชั้นโลง 4 ชั้น  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท 
ระดับอําเภอ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอปากพนัง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 หน้า 122)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3
 มิถุนายน 2565 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 25 หน้า 118)
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อุดหนุนโครงการปากพนังสะอาด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการปากพนังสะอาด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 25 หน้า 118)

อุดหนุนอําเภอปากพนัง โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิ
ชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
 มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 24 หน้า 117)

อุดหนุนอําเภอปากพนัง โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 หน้า 117)
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อุดหนุนอําเภอปากพนัง โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรม
รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปิยมหาราช)

จํานวน 4,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว (พระปิยมหาราช) -เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 27 หน้า 118)

อุดหนุนอําเภอปากพนัง โครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อม
รําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)

จํานวน 4,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2564) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 26 หน้า 118)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 839,700 บาท
งบบุคลากร รวม 635,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 635,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 213,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  213,000
  บาท  ดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 204,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 22,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน   20,000    บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
2)  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ     จํานวน   2,000    บาท
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 82,260 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาใช
จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความชวย
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เหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้
งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุด
วิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจาก
ตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้
สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายใน
การประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม
ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช
สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษา
พยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การ
ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2.3  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
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กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.4  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.6  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 19,260 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลารวมกับประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น  กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลารวมกับประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นําข้อมูลพื้น
ฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู
บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาราง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  เพื่อประชุมคณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บางศาลา  จัดทํารางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลบางศาลา
กําหนด  พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางศาลา  (ประชุมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทํารางแผน
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พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและ
ความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลบางศาลา)   โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 140)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 6,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
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ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
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กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:06 หน้า : 64/201

91



งานบริหารงานคลัง รวม 2,465,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,669,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,669,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,050,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําจํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  196,080  บาท  ดังนี้ 
(1) ลูกจ้างประจํา (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  380,520
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 772,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 361,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  20,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  150,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 223,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็น
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การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คา
จ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:06 หน้า : 71/201

98



- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององคการ
บริหารสวนตําบลบางศาลา  เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อประชาสัมพันธให้
ประชาชนเข้าใจการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูล
ตางๆที่เกี่ยวกับการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:06 หน้า : 73/201

100



หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 97,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผ้าสําลี สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
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หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 24,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  2,600  บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 150,000 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 75,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา จํานวน  30,000  บาท  
ได้แก (1) อาสาสมัครขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่ได้
รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแหง
นั้น  (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่
ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แหงนั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิด
จากสาธารณภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และอื่น ๆ ที่
เข้าลักษณะรายจายตามหมวดนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:06 หน้า : 89/201

116



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญหรือ
ตามนโยบายรัฐบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาป้าย
โครงการ น้ําดื่มเครื่องดื่มในการบริการประชาชน คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 3 หน้า 107)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 408,710 บาท

งบบุคลากร รวม 312,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 312,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 95,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,750 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 16,750 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  16,750  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้
จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
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บ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
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. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,434,378 บาท
งบบุคลากร รวม 716,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 716,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 340,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง  ครู คศ.1
/ครูผช.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,320 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก)  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  376,320  บาท  ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 1,604,478 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
ครู และผู้ดูแลเด็ก จํานวน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
ครูและผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 1,064,020 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 363,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้
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จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.  คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
3.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
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3.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3.3  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3.4  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
3.5  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รวมถึงคาใช้จายในการประชา
สัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
รวมงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของครูและผู้ดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล  คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนครูศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
คงคาวดี จํานวน 3 คน กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรับถาย
โอนภารกิจจากกรมศาสนา(กรณีไมเป็นพนักงานจ้างของ อปท
.โดยทําสัญญาจ้างกับศาสนสถาน)
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1. หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มา
รวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คา
สถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน
เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที คาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ลําดับที่ 5 หน้า 97)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือเรียน,    คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 61,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน, คาหนังสือเรียน, คา
อุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับ
สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา จํานวน 1 แหง (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอบต. บางศาลา) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
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แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 144,060 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) จํานวน  144,060   บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา จํานวน 1
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางศาลา)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประกันสังคมครูศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
คงคาวดี จํานวน 3 คน กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรับถาย
โอนภารกิจจากกรมศาสนา(กรณีไมเป็นพนักงานจ้างของ อปท
.โดยทําสัญญาจ้างกับศาสนสถาน)
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1. หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2564 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพครูศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
คงคาวดี จํานวน 3 คน กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรับถาย
โอนภารกิจจากกรมศาสนา(กรณีไมเป็นพนักงานจ้างของ อปท
.โดยทําสัญญาจ้างกับศาสนสถาน)
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1. หนังสือดวนที่สุด ที่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2564 
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
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รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 533,458 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:07 หน้า : 111/201

138



 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 515,458 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้  
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(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลบางศาลาและที่รับถายโอนภารกิจ โดยจายเป็นคาใช้
จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางศาลา  จํานวน 2
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.บางศาลา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
คงคาวดี)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  260  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจายเป็นคา
ใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
)  จํานวน 3 แหง  (โรงเรียนวัดบางศาลา,  โรงเรียนวัดบาง
ไทร,  โรงเรียนวัดหงสแก้ว  จํานวน  260  วัน  และ อบต. ตั้ง
สมทบให้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
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บริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา ให้แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หุนเพื่อการศึกษา  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสนอด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดาน
ไวทบอรด ขาตั้ง (กระกานดํา) แปรงลบกระดาน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ชอลค ปากกา
ไวทบอรด ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะนักเรียน จํานวน 12,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะนักเรียนสําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 3 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. โต๊ะขนาด 60x180x50 ซม.   จํานวน 3ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)  
-  สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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จัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 4,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. โต๊ะขนาด 60x120x50 ซม.   จํานวน 1ตัว
2. เก้าอี้ขนาด 30x120x30 ซม. จํานวน 2 ตัว 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)  
-  สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,097,560 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,097,560 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  (โรงเรียนวัดบางไทร)

จํานวน 537,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนวัดบางไทร)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดบางศาลา)

จํานวน 180,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนวัดบางศาลา)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดหงสแก้ว)

จํานวน 176,400 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) (โรงเรียนวัดหงสแก้ว)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 4) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน, คาหนังสือเรียน,    คา
อุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
ศพด.วัดคงคาวดี

จํานวน 58,900 บาท
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- อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน,คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาวดี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
9)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาวดี จํานวน 144,060 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาวดี)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 4) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  คาใช้จายเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PN 2.5  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกัน
ควบคุมโรค
- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้าย
มาสูคน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนาย
ความ, คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
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สัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและ
การใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2545
18) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค
19) หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  เรื่อง ขอ
ความรวมมือดําเนินมาตาการป้องกันควบคุมโรคติดตอนําโดยยุง
ลายปี 2563
20) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
21) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
22) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2564 ภายใต้
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
23) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.5/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
24) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
25) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
26) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
27) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
29) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
30) หนังสือเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานกรณีฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PN 2.5  ดังนี้ 
30.1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว
 0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
30.2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
30.3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
30.4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 3781 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564  
30.5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 3994 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
30.6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 139 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564  
31) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
32) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:07 หน้า : 128/201

155



จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยให้
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนสุนัข/แมวในตําบลบาง
ศาลา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 16 หน้า 104)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค
ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสถานการณคลัง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการตาง ๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 หน้า 107)
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เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลบางศาลา

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลบางศาลา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง เป็นคา
ใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2565 อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 13 หมู
บ้าน

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 1-หมูที่ 9 ตําบลบางศาลา และหมูที่ 1-หมูที่ 4 ตําบล
บางตะพง ให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ  ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ  20,000  บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความ
สามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 628,720 บาท

งบบุคลากร รวม 501,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 312,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 188,160 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  
ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 97,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 22,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร
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ประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น หรือผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจาก
ทางราชการ  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม
สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการ
ร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตง
อาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมา
ที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือ
ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
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1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผ้าสําลี สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
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ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
  เป็นเงิน  30,000  บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB  - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
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กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- สําหรับผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้
กับประชาชน  เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรนําทรัพยากรที่มือยูใน
ชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน  สร้างทักษะด้านการเกษตร ใช้เวลา
วางให้เกิดประโยชน มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อยางถูกต้อง และเป็นแหลงเรียนรู้ เป็นการบํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีราย
ได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยาง
ยั่งยืน  การสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมขน และระดับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและฝึกอาชีพให้แกกลุมปุ๋ยอินทรีย ชุมชนบางศาลา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและฝึก
อาชีพให้แกกลุมปุ๋ยอินทรีย ชุมชนบางศาลา เพื่อให้
ประชาชน เกษตรกรนําทรัพยากรที่มือยูในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน  สร้างทักษะด้านการเกษตร ใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชน มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
อยางถูกต้อง และเป็นแหลงเรียนรู้ เป็นการบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน  การสง
เสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมขน และระดับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 125)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา  ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาประจํา
ตําบลบางศาลาและตําบลบางตะพง เพื่อสงเสริมการกีฬาระดับ
ตําบลโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เชน คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 7 หน้า 112)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 177,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 161,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงเพื่อสงเสริม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 17 หน้า 114)

โครงการรวมแสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมแสดงความ
กตัญญูผู้สูงอายุเพื่อสงเสริม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 17 หน้า 114)
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษาเพื่อสงเสริม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 17 หน้า 114)
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โครงการสืบสานประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห
ผ้าขึ้นธาตุเพื่อสงเสริม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 17 หน้า 114)
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมแหหมรับรับงานประเพณีเดือนสิบ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง เป็นคา
ใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมแหหมรับ งานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ ประจําปี 2565 อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 21 หน้า 116)
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โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ จํานวน 13,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอ อําเภอปากพนัง เป็นคา
ใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 22 หน้า 117)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,714,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,143,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,143,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 960,000 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  จํานวน   960,000บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,960 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน12
  เดือน  เป็นเงิน  117,960  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 541,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  30,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชาง) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดัง
นี้  คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการ
จ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรอง
แบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คารังวัดที่ดินฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองชาง)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:07 หน้า : 161/201

188



หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
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หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
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โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
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ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:07 หน้า : 169/201

196



งบลงทุน รวม 2,029,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,029,300 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบุกเบิกถนนสายไขยสุวรรณ หมูที่ 1 ตําบลบางศาลา จํานวน 112,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายไขยสุวรรณ หมู
ที่ 1 ตําบลบางศาลา ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 1,000 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  2 หน้า 9)
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โครงการบุกเบิกถนนสายณรงคพัฒนา หมูที่ 6 ตําบลบางศาลา จํานวน 197,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายณรงคพัฒนา หมู
ที่ 6 ตําบลบางศาลา
 ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 1,750 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  3 หน้า 10)
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โครงการบุกเบิกถนนสายนายจรวย เหมทานนท นายวินัย ไทรจีน 
หมูที่ 3 ตําบลบางศาลา

จํานวน 153,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายนายจรวย เหม
ทานนท นายวินัย ไทรจีน หมูที่ 3 ตําบลบางศาลา ซึ่งมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 540 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 1,890 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  11 หน้า 12)
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โครงการบุกเบิกถนนสายบางชายโฆ้ จด บ้านนายแฉล้ม หมูที่ 2 
ตําบลบางศาลา

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายบางชาย
โฆ้ จด บ้านนายแฉล้ม หมูที่ 2 ตําบลบางศาลาซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 720 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลากําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  6 หน้า 11)
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โครงการบุกเบิกถนนสายประชาพัฒนา 3 ฝั่งตะวันออก หมูที่ 8 
ตําบลบางศาลา

จํานวน 111,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายประชาพัฒนา 3
 ฝั่งตะวันออก หมูที่ 8 ตําบลบางศาลาซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 1,400 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  5 หน้า 10)
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โครงการบุกเบิกถนนสายพิทักษพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลบางศาลา จํานวน 83,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายพิทักษ
พัฒนา หมูที่ 1 ตําบลบางศาลา  ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 1,040 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  1 หน้า 9)

โครงการบุกเบิกถนนสายแยกโคกใหญ หมูที่ 4 ตําบลบางตะพง จํานวน 92,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายแยกโคก
ใหญ หมูที่ 4 ตําบลบางตะพง ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 800 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลากําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  13 หน้า 13)
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โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชลประทานบางเข็ม ฝั่งทิศใต้ 
หมูที่ 7,8 ตําบลบางศาลา

จํานวน 211,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชล
ประทานบางเข็ม ฝั่งทิศใต้ หมูที่ 7,8 ตําบลบางศาลา ซึ่งมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 830 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 2,905 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  7 หน้า 11)
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โครงการบุกเบิกถนนสายวาสนา หมูที่ 4 ตําบลบางศาลา จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายวาสนา หมูที่ 4
 ตําบลบางศาลา  ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.00 เมตร ยาว 690 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 2,070 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  4 หน้า 10)
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โครงการบุกเบิกถนนสายศรีมีชัย (ตอนที่ 2)  หมูที่ 7 ตําบลบางศาลา จํานวน 172,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายศรีมีชัย (ตอน
ที่ 2) หมูที่ 7 ตําบลบางศาลา ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 2,100 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  9 หน้า 12)
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โครงการบุกเบิกถนนสายสมเกียรติ (ตอนที่ 2) หมูที่ 3 ตําบลบาง
ศาลา

จํานวน 99,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายสมเกียรติ (ตอน
ที่ 2) หมูที่ 3 ตําบลบางศาลา
  ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 1,225 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลา
กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  8 หน้า 11)
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โครงการบุกเบิกถนนสายหมวดไพโรจน หมูที่ 4 ตําบลบางตะพง จํานวน 64,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบุกเบิกถนนสายหมวด
ไพโรจน หมูที่ 4 ตําบลบางตะพงซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุลูกรังเป็นวัสดุถมเป็นคันทาง
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หรือพื้นที่คันทางไมน้อย
กวา 940 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.บางศาลากําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  12 หน้า 13)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสังโฆ หมูที่ 4 ตําบลบางศาลา จํานวน 434,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนสายคลองสังโฆ หมู
ที่ 4 ตําบลบางศาลา ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน  ดังนี้
- โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุกถมผิว
จราจร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ผิวทางไมน้อยกวา 2,600.00 ตารางเมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (กอ
สร้างตามแบบ อบต.บางศาลากําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  27 หน้า 79)
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โครงการปรับปรุงถนนสายจุลวี ไทรจีน หมูที่ 5 ตําบลบางศาลา จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนสายจุลวี ไทร
จีน หมูที่ 5 ตําบลบางศาลา ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้วัสดุหินคลุกถมผิว
จราจร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 476.00 ตารางเมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (กอ
สร้างตามแบบ อบต.บางศาลากําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4
 ลําดับที่  10 หน้า 12)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคูมือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 กรกาคม 2541
5) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
6) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม 2561
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารศูนยถาย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สง
เสริมการเกษตรกร คาบริการบริหารศูนยโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คา
สําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 9 หน้า 129)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารที่อยูในความดูแลของ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางศาลา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว  เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรวมกันปลูก
ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนา
เอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:07 หน้า : 187/201

214



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,027,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน12
  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0808.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 907,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  2,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดัง
นี้  คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
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เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คาใช้จายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุงโดเมน  website
คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้าย
มาสูคน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้จายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พักอาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
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กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนาย
ความ, คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ห
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ลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองชาง)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

วันที่พิมพ : 14/9/2564  15:26:07 หน้า : 194/201

221



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
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ลัก
ษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
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ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
-ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา เชนสาร
ส้ม คลอรีน ปูนขาว วัสดุกรอง เรซินคารบอน โพลีเมอร
คลอไรด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 380,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในการดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางศาลา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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