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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,600,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,659,510 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 6,587,600 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,771,000 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 541,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้       
   (1) เงินเดือน นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400  บาท
จ านวน 12 เดือน   
   (2) เงินเดือน รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
จ านวน 2 คน  จ านวน  12  เดือน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
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ที ่2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 
 
 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ   
แยกรายละเอียดดังนี้  
   (1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 1,750  บาท จ านวน 12 เดือน 
   (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ  880 บาท  จ านวน  2 คน จ านวน 12 เดือน      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ  แยกรายละเอียดดังนี้      
    (1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน     
    (2) ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต.  ในอัตราเดือนละ  880 บาท
จ านวน  2 อัตรา  จ านวน 12 เดือน      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 
 
 

   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 172,800 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  แยกรายละเอียดดังนี้ 
    (1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท  จ านวน 12 เดือน 
    (2) เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  7,200  บาท  จ านวน 12 เดือน 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,972,800 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
แยกรายละเอียดดังนี้       
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    (1) ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา 
เดือนละ  11,220  บาท  จ านวน 12 เดือน 
    (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 9,180  บาท จ านวน 12 เดือน 
    (3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จ านวน 20 อัตรา ในอัตรา 
เดือนละ 7,200  บาท   จ านวน 12 เดือน 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,816,600 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,337,840 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่าย 
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้    
    (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
    (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    (3) หัวหน้าส านักปลัด     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
    (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน   1  ต าแหน่ง 
    (5) นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
    (6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน   1  ต าแหน่ง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ 
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28  
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  
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ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง  
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
    (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เดือนละ 7,000 บาท   
    (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ 3,500 บาท 
    (3) หัวหน้าส านักปลัด   เดือนละ 3,500 บาท      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 809.3/
ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 

 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 628,920 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
    (1) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    (2) ภารโรง  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    (3) คนงานทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของอปท. ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 5)  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 549,840 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
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โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
    (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ภารกิจ 1 อัตรา)    
    (2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิสุขภาพ   (ภารกิจ 1 อัตรา)    
    (3) คนงานทั่วไป  (ทั่วไป 1 อัตรา )     
    (4) พนักงานขับรถยนต์   (ทั่วไป 1 อัตรา)    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 

 

   
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตาม 
ทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สงเสริมสุขภาพ  (ภารกิจ  1  อัตรา) 
   (2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ภารกิจ  1  อัตรา) 
   (3) คนงานทั่วไป  (ทั่วไป  1  อัตรา) 
   (4) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป  1  อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 ก.ค. 58 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของอปท. ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพฯ (ฉบับที่ 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(ส านักปลัด) 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,051,210 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 484,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 293,000 บาท 

 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี(โบนัส) จ านวน  293,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ 
ว27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต.เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนว
ทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือ ก.อบต. ที่ มท 809.3/272 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือ
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การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
(ส านักปลัด) 

      

   

 

 

 

 

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ 
ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอก
ที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้วย   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 138,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้าน /เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0880.2/ว 5862 ลงวนัที่ 12 ต.ค.59 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0880.2/ว0679 ลงวันที่ 6 ก.พ.61
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
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ในที่พักของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0880.2/ว2744 ลงวันที่ 16 ส.ค.47 
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามค าร้องของตนเอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0880.2/ว3360 ลงวันที่ 7 ต.ค. 47
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามค าร้องขอของตนเอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0880.2/ว0091 ลงวันที่ 7 ม.ค. 59เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบฯ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0880.2/ว 1583  
ลงวันที่ 30 พ.ค. 61 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางให้บริการด้าน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 
(ส านักปลัด) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น   
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 
59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 ก.พ.59
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค. 59
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4188  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,069,210 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน  สิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

    
ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครอง ประเภทที่ ๓   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

      

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จ านวน 108,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  
ปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาด บริเวณท่ีท าการ อบต. ฯลฯ  
และงานที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1ก.พ.62
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.59
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เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย.60
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916 ลงวันที่ 19 ก.ย.60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 

 

    
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   
ที่ท าการ อบต. ฯลฯ และงานที่ได้รับมอบหมาย   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ก.พ.62
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.59
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย. 60
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916 ลงวันที่ 19 ก.ย.60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 

      

 
    

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 24,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ก.พ.62
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.59
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย. 60
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916 ลงวันที่ 19 ก.ย.60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
 

    
ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 8,260 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของส านักปลัด  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120   
ลงวันที่  9  ธันวาคม 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 

      

 
    

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 1,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
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ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

    
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2553
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พ.ย. 30
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120   
ลงวันที่  9  ธันวาคม 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  150  ล าดับที่  2  
(ส านักปลัด) 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัด
ปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของขวัญหรือของที่ระลึก
ต่างๆ  จ้างเหมาปราบวัชพืช  ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็น
กิจการในอ านาจหน้าที่ ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย.
59 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจ านวน 5,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยง รับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน   
(2) ค่าเลี้ยงรับรองจ านวน  55,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่
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เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรอง   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 ก.ค.48 
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 300,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์  
ค่าฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น    
(ส านักปลัด) 
 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน   
หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797  ลงวันที่  2 เม.ย. 2561
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เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญ
ต่างๆ ค่าจัดงาน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   
รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พ.ย.2530
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
    

ค่าพวงมาลัยกระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 3,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือ
พวงมาลา  พิธีศาสนา ส าหรับวางอนุเสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน  
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จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2553  
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2530   
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
(ส านักปลัด)  
 
 
 
 

    

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านวัง 

จ านวน 279,650 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ของ อบต.บ้านวัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่งสถานที่
อบรม   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว252 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553  
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2089 ลงวันที่ 12 เม.ย.2559  
เรื่อง การจัดฝึกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2224 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560  
เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 6499  
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  การอนุมัติไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  151  ล าดับที่  4  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จ านวน 24,300 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่งสถานที่
อบรม   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ค่าจ้างจัดหาคู่มือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
( พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  150 ล าดับที่  1 
(ส านักปลัด) 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)     

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
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ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค  
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง  
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     

      

   

 

 

 

 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วสัดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หม้อ กระทะ  
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน  
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส  ผงซักฟอก  
สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
เทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,Sound Card)  
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

   

 

 

 

 

 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 388,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน หรือ ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว 2009  
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  
(ส านักปลัด)    
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 16,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงค่าใช้
บริการ  เช่น  การเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงคู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     
 
 
 
 
 

      

 
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลดั) 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ
(โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)    
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
  

งบลงทุน รวม 700 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 700 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 700 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)จ านวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1. สามารอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card )
ตามแบบมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
    2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
    3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
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    4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card ) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว0879 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียน
บ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรานจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.7/ว2609 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562 
เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า  191 ล าดับที่  14 
(ส านักปลัด) 
 

      
   

 

 

 

      

 
  

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอ่ืน       
 

    

ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

จ านวน 20,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 089.3/ว 141 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือส านักบริหารงานคลัง (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301  
ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่   152   ล าดับที่  5 
(ส านักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,409,400 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,791,400 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,791,400 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,582,600 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบ 
กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้    
   (1) ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   (2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   (3) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   (4) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน   1  ต าแหน่ง 
   (5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารง
ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   -  ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ  3,500  บาท  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 809.3/
ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 154,800 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ภารกิจ 1 อัตรา)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง)   

   
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (ภารกิจ 1 อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการ และลููกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
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งบด าเนินงาน รวม 618,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี(โบนัส) จ านวน  150,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่อง แนว
ทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือ ก.อบต. ที่ มท 809.3/272 ลงัวน
ที ่21  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ 
(กองคลัง) 
 
 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ านวน  50,000  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ฯลฯ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560  
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 

      
  (กองคลัง) 

 
      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือ
กะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)  
 
 
 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 102,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน 
ค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) 
พ.ศ.2559 แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0880.2/ว5862 ลงวันที ่12 ต.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0880.2/ว0679 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
ในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0880.2/ว2744 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2547 
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามค าร้องขอของตนเอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0880.2/ว3360 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2547 
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามค าร้องขอของตนเอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0880.2/ว0091 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2559 
เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0880.2/ว 1583  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทาง
ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 
(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่       
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ควรจะได้รับ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.59
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 ก.พ.59
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค.2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 
 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชนที่รับบริการ  ถ่ายเอกสาร ต้อนรับผู้มารับบริการ เป็น
ผู้ช่วยจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ฯลฯ  และงานที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560 
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง 
ที่ต้องกระท าต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน  
มีผลย้อนหลัง 
(กองคลัง) 
 

      

 
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองคลัง)  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน   
หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797  ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

      

 
    

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการส ารวจข้อมูลภาคสนาม จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าคัดส าเนาเอกสาร  ค่ากระดาษ  
ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 153  ล าดับที่   10   
(กองคลัง) 
 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
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ปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      
   

 

 

 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vid
eo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
เทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
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แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 748,100 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 288,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  (1) ค่าตอบแทน อปพร.  จ านวน  40,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า
ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการดับเพลิง ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถน้ า หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560 
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง 
ที่ต้องกระท าต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน  
มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าน้ าดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565)   หน้า  157  ล าดับที่ 5 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
    

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ าดื่ม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  157  ล าดับที่ 6 
(ส านักปลัด) 
 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด)      
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     

      

 
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  อาธิ
เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน สายส่ง
น้ าดับเพลิง และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
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งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
งบลงทุน รวม 460,100 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 460,100 บาท 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 
    

ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 460,100 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน  ภ 7730 
นครราชสีมา  หมายเลขครุภัณฑ์  003 48 0001 ภายนอกและ
ภายใน  เช่น  หัวเก๋ง ระบบไฟฟ้า  ระบบปัม้น้ า  แชชซีตัวถัง   
ระบบช่วงล่าง  ระบบสีสติ๊กเกอร์ แท้งค์น้ า  เป็นต้น 
ระเบียบหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  192  ล าดับที่ 15 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,391,990 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,060,340 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,060,340 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 706,740 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบ 
กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้      
   (1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จ านวน 1 ต าแหน่ง   
   (2) นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง  
บริหารอ านวยการ จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลัง 
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   - ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
เดือนละ 3,500 บาท     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 809.3/
ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 287,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้      
   (1) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (ภารกิจ 1 อัตรา)       
   (2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทั่วไป 1 อัตรา )   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

 
   

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,600 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้       
   (1) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (ภารกิจ 1 อัตรา)       
   (2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทั่วไป 1 อัตรา )         
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
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อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 331,650 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 81,650 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 81,650 บาท 

 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี(โบนัส)  จ านวน  81,650  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5  
ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่อง แนว
ทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือ ก.อบต. ที่ มท 809.3/272 ลงัวน
ที ่21  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ 
(กองการศึกษาฯ) 

      
   

 

 

 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน  สิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ จ านวน 108,000 บาท 

 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ ปฏิบัติงานจัดเก็บ
หนังสือ พิมพ์หนังสือ การบริการประชาชน ถ่ายเอกสาร ต้อนรับผู้มารับ
บริการ และงานที่ได้รับมอบหมายภาย ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1 ก.พ. 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560 
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2560  
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(กองการศึกษาฯ) 
 

    
ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 7,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120   
ลงวันที่  9  ธันวาคม 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ) 

      

 
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 2,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)  
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน   
หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
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(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า)  
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ 
ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง 
กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 
น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
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ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน  
ถังแก๊ส  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( กองการศึกษาฯ )      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet 
Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง 
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 
Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
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ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,612,220 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,224,220 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 438,150 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 17,100 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าป้าย     
ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่   66 ล าดับที่  9 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กต าบลบ้านวัง จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กต าบลบ้านวัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65  ล าดับที่  7 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 411,050 บาท 

 

      

  (1)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  284,200 บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน 
(ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
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(2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  98,600  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อัตราคนละ 1,700 บาท  (ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ) 
(3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  5,000  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  7,500  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  10,750  บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
อัตราคนละ 430 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ว2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  64  ล าดับที่  4 
(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 786,070 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
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ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      
   

 

 

      

 
   

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 776,070 บาท 
 

      

  (1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  664,930  บาท   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
       1. โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 
       2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 
       3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 
       4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา 
จ านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37  บาท/คน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  65 ล าดับที่  6 
(2) อาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  จ านวน  111,140  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  จ านวน 1 แห่ง จ านวน  260 วัน ๆ ละ  7.37 บาท/คน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับอปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่   65 ล าดับที่   5  

        (กองการศึกษาฯ)           

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,388,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,388,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นที่ จ านวน 1,388,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในพื้นท่ี
จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
       1. โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 
       2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 
       3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 
       4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา 
อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 200 วัน   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2598 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/
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ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับอปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 66 ล าดับที่ 8 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 612,100 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 392,100 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 
 

      

  (1) ค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น  จ านวน 144,000  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น  หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 3811   
ลงวันที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561 
(ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 178,100 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว จ านวน 7,500 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ทั้งท่ีมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ โดยให้ท าการส ารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายใน
เดือน ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง จ านวน 68,300 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย
วิธีแห่งความพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
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และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวจ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 77  ล าดับที่  7  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 34,500 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   
ค่าป้ายรณรงค์  ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  
ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  163  ล าดับที่    1   
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ  
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

จ านวน 37,800 บาท 
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ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จ  
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี) 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย   ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัคซีน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 76  ล าดับที่ 3 
(ส านักปลัด) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น ทรายอะเบท  วัคซีนต่างๆ  ส าลี และผ่าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง  
ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

 
    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1 บ้านดอนต าแย 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านดอนต าแย   
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  

      

 



99 
 

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 78  ล าดับที่ 10  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 2 บ้านบ ุ

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านบุ  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ให้ความรู้และป้องกันการใช้สารเคมีในเกษตรกร 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79  ล าดับที่ 11  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 3  บ้านวัง 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่3 บ้านวัง ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 77  ล าดับที่ 12  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 4  บ้านหนองกลางดอน 

จ านวน 20,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ       
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พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่4 บ้านหนองกลางดอน  
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80  ล าดับที่ 13  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80  ล าดับที่ 14  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 6  บ้านโคกสะอาด 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
3. ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 81  ล าดับที่ 15  
(ส านักปลัด) 

      

 



105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 81  ล าดับที่ 16  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 8  บ้านวังใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82  ล าดับที่ 17  
(ส านักปลัด) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 9  บ้านดอนมะยม 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านดอนมะยม ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
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2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82  ล าดับที่ 18  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ จ านวน 20,000 บาท 
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ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 10 บ้านดอนใหม่ 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านดอนใหม่  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 83  ล าดับที่ 19  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว109  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 83  ล าดับที่ 20  
(ส านักปลัด) 
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,076,280 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 869,580 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 869,580 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 666,660 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบ 
กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้      
   (1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  1  ต าแหน่ง    
   (2) นักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  ต าแหน่ง       
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผนอัตราก าลัง 
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
      -  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เดือนละ 3,500 บาท     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 809.3/
ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 148,920 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-
2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
      - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  (ภารกิจ  1  อัตรา)         
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

   
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตรา 
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
      - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  (ภารกิจ  1  อัตรา)         
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 206,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 68,000 บาท 
 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี(โบนัส)  จ านวน 68,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5  
ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต.เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่อง แนว
ทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือ ก.อบต. ที่ มท 809.3/272 ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน  2559
เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเพ่ือขอเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
(กองสวัสดิการสังคม)      

      

   

 

 

 

 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 7,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น   

พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 ม.ย.59
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค.2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 61,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
    

ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 8,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 
58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มี.ค.2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ   
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน   
หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797  ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
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ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองสวัสดิการสังคม)     
 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า)ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)     

      
   

 

 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือ
เทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
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แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 
  

งบลงทุน รวม 700 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 700 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 700 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)  เพ่ือใช้ส าหรับการรับลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ  และสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โดย
ยกเลิกส าเนาเอกสารจ านวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1. สามารอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card )
ตามแบบมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
    2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
    3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
    4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card ) ที่ใช้
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แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว0879  
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียน
บ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณราน
จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.7/ว2609  
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  191   ล าดับที่ 14     
(กองสวัสดิการสังคม) 

        
 

      
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,131,680 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,024,680 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,024,680 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 658,680 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบ 
กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
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(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้     
   (1) ผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน 1 ต าแหน่ง                   
   (2) นายช่างโยธา   จ านวน 1 ต าแหน่ง      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารง
ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา 
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ก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้   
      - ผู้อ านวยการกองช่าง  เดือนละ 3,500 บาท 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 809.3/
ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 312,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ป ี(ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
   (1) ผู้ช่วยช่างโยธา  (ภารกิจ 1 อัตรา) 
   (2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกิจ 1 อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่าง) 
 

      

 
   

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตาม 
ทีป่รากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
   (1) ผู้ช่วยช่างโยธา  (ภารกิจ 1 อัตรา) 
   (2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกิจ 1 อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ   
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- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่าง) 
 
 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,107,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 85,000 บาท 

 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี(โบนัส)  จ านวน  85,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5  
ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว27
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
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พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  เรื่อง แนว
ทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือ ก.อบต. ที่ มท 809.3/272 ลงวันที่ 21  พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
(กองช่าง) 

      

   

 

 

 

 

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือ
กะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง) 
 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน 
ค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
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พ.ศ.2559 แก้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0880.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ต.ค. 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0880.2/ว0679 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
ในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0880.2/ว2744 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2547 
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามค าร้องขอของตนเอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0880.2/ว3360 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2547 
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามค าร้องขอของตนเอง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0880.2/ว0091 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2559 
เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบฯ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0880.2/ว 1583  
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางให้บริการด้าน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 
(กองช่าง) 
 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น   
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
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เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4188  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ จ านวน 108,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ  ปฏิบัติงานจัดเก็บ
หนังสือ พิมพ์หนังสือ การบริการประชาชน ถ่ายเอกสาร ต้อนรับผู้มารับ
บริการ และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1 ก.พ.2562
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 59
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 ก.ย. 60
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0803.2/ว1916 ลงวันที่ 19 ก.ย. 60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(กองช่าง) 
 

    
ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 7,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองช่าง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.
58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มี.ค.61
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 

      

 
    

ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะภายในต าบลบ้านวัง  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มี.ค.61
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
 

    
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
    

ค่ารับรองแบบ จ านวน 30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองแบบงานก่อสร้างตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ       
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การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ อบต.บ้านวัง
ด าเนินการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค. (กวจ.) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  
(กองช่าง) 
 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัด
ปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของขวัญหรือของที่ระลึก
ต่างๆ  จ้างเหมาปราบวัชพืช  ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เป็น
กิจการในอ านาจหน้าที่ ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ   
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือ 
ไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1797  ลงวันที่  2  เม.ย.2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธ ีดังนี้                            
(1) กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 45,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด  
คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
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- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
  

        
 

      
 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น อาธิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง้ไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่อง
ประจุไฟ  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.2556
เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์

      

 



136 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น  
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.2556
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง   
เป็นต้น อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
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(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vid
eo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็นต้น ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0880.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 156,800 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 156,800 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 156,800 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 24,850 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างาน
ต่างๆ เกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น า
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าอาหาร  ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่0808.2/ว252 ลง
วันที่ 22  มกราคม  2553 เรื่อง  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/053583   
ลงวันที่ 15  ธันวาคม  2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  155  ล าดับที่  1    
(ส านักปลัด) 
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โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) จ านวน 131,950 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยาวชนบ้านวัง  รวมพลัง 
ต้านยาเสพติด (อบายมุข) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าโครงการ     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า  72  ล าดับที่  1 
(ส านักปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 20,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันส าคัญของราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญ
ต่างๆ ของชาติ ค่าจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาล  หรือ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
(กองการศึกษาฯ) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา   
พานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ 
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา   
พิธีศาสนา ส าหรับวางอนุเสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา 
และพานประดับพุ่มดอกไม้   
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- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0514/36272  ลงวันที่11  สิงหาคม  2530 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา  
และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
(กองการศึกษาฯ)  
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

 
    

โครงการประเพณีบวงสรวงอนุเสารีย์ท้าวสุนารีอ าเภอโนนไทย จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย 
ตามโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี  อ าเภอโนนไทย   
ประจ าปี งบประมาณ 2563 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
- หนังสือด่วนที่สุดที่  มท 08088.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-25565) หน้า  148  ล าดับที่ 13 
(กองการศึกษาฯ) 

      

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 3,028,800 บาท 

 
  

งบลงทุน รวม 3,028,800 บาท 
 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,028,800 บาท 

 
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
 

    
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 11 จ านวน 122,900 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่11  
ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดที่ตั้งโครงการ   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที ่11 
พิกัด X=813633 , Y=1674456 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย            
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 154 ล าดับที่ 1 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

      
 

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาจ้าง 
แบบปรับราคาได้ (ค่า k)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2055 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2559
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่อง การก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ของการประกวดราคานานาชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม 
จากมติคณะรัฐมนตรีฯ 
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- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141  ล าดับที่ 69 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนต าแย - ค้างพลูกลางหมู่ที่ 1 จ านวน 146,100 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว  340  เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  225  ลบ.ม.  
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พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย   
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ   บริเวณท่ีนายอิ่ม  เคียวกลางดอน  
พิกัด X=817465 , Y=1678435 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีนางส ารวย  เจ้าสันเทียะ 
พิกัด X=817394 , Y=1678135   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  84-85 ล าดับที่  2 
(กองช่าง) 

        
 

      
 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายผายธงสันเทียะ จ านวน 223,300 บาท 
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หมู่ที่ 2 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.  
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย    
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ   บริเวณบ้านนางนิภาพรรณ แสงนิรันดร์ชัย  
พิกัด X=811809 , Y=1673819 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้านนางล าพวน เดียขุนทด 
พิกัด X=811724 , Y=1673829 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  89 ล าดับที่ 6 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหม่ - หนองกลางดอน 
หมู่ที่  3 

จ านวน 498,300 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม.  
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.   
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย   
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านวัง  ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายอุดม ทัศกุล 
พิกัด X=813143 , Y=1674540 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีนางทองดี  แพทย์สันเทียะ 
พิกัด X=813079, Y=1674696 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 128  ล าดับที่ 53  
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่เสน่ห์  หมู่ที่ 4 จ านวน 266,400 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 71.40 ลบ.ม.   
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  476  ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านวัง ก าหนด   
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีสวนนายพรหม ธงสันเทียะ 
พิกัด X=812750 , Y=1676100 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีไร่นายยืน อมฤก 
พิกัด X=812732 , Y=1676211 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า  98 ล าดับที่   17 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 จ านวน 264,900 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.30 ลบ.ม.  
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  462 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนางทับ เที่ยงตรง 
พิกัด X=814634 , Y=1679456 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายสันติ ช านิพงษ์ 
พิกัด X=814628 , Y=1679535  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 106-107  ล าดับที่ 27 
(กองช่าง) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองละม่ัง-หนองตะครอง หมู่ที่ 6 จ านวน 143,900 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00  เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 251.25 ลบ.ม.  
หรือคิดเป็นพ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า  1,675  ตร.ม. 
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีไร่นางล าพวน เดียขุนทด 
พิกัด X=812606 , Y=1672240 
จุดสิ้นสุดโครงการ   บริเวณท่ีไร่นายประจวบ ริมสันเทียะ 
พิกัด X=812604 , Y=1671913 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
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- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า  112  ล าดับที่  33    
(กองช่าง) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 จ านวน 548,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก   
วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม.  
ระยะทางรวมบ่อพัก  318  ม.  ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย  0.30 ม.  
ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 ม. จ านวน 289 ม. 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.81 ม. ยาว 1.24 เมตร จ านวน 5 บ่อ   
ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 ม. จ านวน 23 ม. 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.28 ม. ยาว 1.24 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1  ป้าย                
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ   บริเวณบ้านนายหวน กลึงกลางดอน 
พิกัดX=812606 , Y=1672240 
จุดสิ้นสุดโครงการ   บริเวณบ้านนายจ านงค์ เชิญกลาง 
พิกัดX=814809 , Y=1679195 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

      

 



154 
 

- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4  ปี  
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 117-118  ล าดับที่  40 
(กองช่าง) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าตาลาด  หมู่ที่ 8 จ านวน 266,400 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 71.40 ลบ.ม.  
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตร.ม.   
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนานางละออ  ศรีวะรมย์ 
พิกัด X=813561 , Y=1674798 
จุดสิ้นสุดโครงการ   บริเวณบ้านนายอนันต์  เนาว์สันเทียะ 
พิกัด X=813678, Y=1674793 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 125-126  ล าดับที่   50 
(กองช่าง) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองกระสัง  หมู่ที่  9 จ านวน 83,900 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม.  
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  150 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย    
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ   บริเวณบ้านนางสะอ้ิง  โสขุนทด  
พิกัด X=815243 , Y=1680037 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณบ้านนางอาภรณ์  นนท์ขุนทด 
พิกัด X=815256 , Y=1679990 
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  หนา้ที่  130 ล าดับที่ 55 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนใหม่ -หนองแวง  
หมู่ที่ 10 

จ านวน 306,300 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 7.00 ม.  ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.85  ลบ.ม.  
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มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 539 ตร.ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ   บริเวณท่ีบ้านนายอุดม เคียวกลางดอน 
พิกัด X=816438 , Y=1674759 
จุดสิ้นสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานายก่วง โพธิ์ถาวร 
พิกัด X=816451 , Y=1680005 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.3/034304  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  136 ล าดับที่  61  
(กองช่าง) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
    

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) จ านวน 128,400 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาจ้าง 
แบบปรับราคาได้ (ค่า k)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2055 ลง
วันที่ 7 ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 เรื่อง การก าหนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีฯ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141  ล าดับที่ 69 
(กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 22,230 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 22,230 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 22,230 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 22,230 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าวัตถุดิบต่างๆ  และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าโครงการ        
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 68  ล าดับที่  3   
(กองสวัสดิการสังคม) 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 157,300 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 157,300 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 157,300 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จ านวน 147,300 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนน  
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าตกแต่งสถานที่ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
( พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  161 ล าดับที่  3 
(ส านักปลัด) 
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม 
พระเกียรติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุการเกษตร  
เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร 
ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)   หน้า  160  ล าดับที่  1 
(ส านักปลัด) 
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แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 9,553,590 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 9,553,590 บาท 
 

   
งบกลาง รวม 9,553,590 บาท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 78,100 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร  ฯลฯ  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  ค่าจ้างชั่วคราว   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/
ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81  
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ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
(กองคลัง) 
 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,500 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อัน
เนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2  
ของค่าจ้างท้ังปี (มกราคม - ธนัวาคม) 
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 
(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
   

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 141 ล าดับที่ 1 

      

 



164 
 

(กองช่าง) 
 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,440,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 69  ล าดับที่ 1   
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 

      

 
   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,344,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
- มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
2927 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 69  ล าดับที่   2 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 6,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
2927 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่   69  ล าดับที่   3  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

 
   

ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี
จ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย โดยน าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่ มท  0313.4/ว 667   
ลงวันที่ 12  มีนาคม  2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวนัที่  
6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
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ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร  เช่น การทาสี ตีเส้นทางเดินรถ    
ทางเท้า  ทางข้าม  เครื่องหมายจราจร  สัญญาณไฟ  แผงกั้น  ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3203  ลงวันที่  4  ตุลาคม  
2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน  
2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร 
(ส านักปลัด) 
 

      

 
    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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เงินช่วยพิเศษ จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังถึงแก่ความตาย 
ในระหว่างรับราชการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ีข้าราชการ
การ และพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้าง 
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560   
(ส านักปลัด) 
 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 173,990 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ 
รายรับทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
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ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.5/ว 3466  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.5/ว 2305  
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)       

 


