
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง

อําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,130,500 บาท
งบกลาง รวม 16,130,500 บาท

งบกลาง รวม 16,130,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เป็น
จํานวนรอยละ 5 ของคาตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานจาง อบต.  ตั้งจายจากเงินราย
ได  198,500 บาท และพนักงานจางที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  41,600
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2563 และที่แกไขเพิ่มเติม  
2) หนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง
มาจากการทํางานใหนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2
 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) ในปีงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 26
 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:55 หนา : 2/219



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,453,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23
 กันยายน 2564 
4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่  1  หนา  86)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,335,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23
 กันยายน 2564 
4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ลําดับที่ 2 หนา  86)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
 และ ขอ 17  
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23
 กันยายน 2564 
4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 - 2570  ลําดับที่  3  หนา  86)
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด         สาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกัน
และแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การ
ป้องกันและระงับโรคติดตอ เป็นตน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกลุมออมบุญวันละบาทตําบลบานบึง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกลุมออมบุญวันละบาทตําบลบานบึง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 -  2570  ลําดับที่  4  หนา  86)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยคํานวณตั้งจายใน
อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภท ประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยก
เวน พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม  
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรับในงบประมาณราย
จายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสรมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลง
วันที่ 21ตุลาคม 2563
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
บานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ตั้งไว 220,000.-บาท โดย
ตั้งจายสมทบในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 กรณีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลาน
บาท ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลง
วันที่ 13 กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ลําดับที่ 5
 หนาที่ 87
(กองสาธารณสุขฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,186,500 บาท

งบบุคลากร รวม 6,845,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,146,700 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ดังนี้ 
(1)คาตอบแทนรายเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 21,120  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440
  บาท  
(2) คาตอบแทนรายเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,610  บาท จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน  278,640  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1)คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ 1,900  บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท  
(2)คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  950  บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(1)คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,900  บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 22,800  บาท  
(2)คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ  950  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
(1)คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,560  บาท  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 90,720 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,432,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  
(1)คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 11,610
  บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท  
(2)เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราละ  9,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 114,000 บาท  
(3)เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 อัตรา ละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  1,088,640  บาท  
(4)เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 90,720 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,699,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,323,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี  10  อัตรา เป็นเงิน  3,623,000 บาท โดยจาย
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด จํานวน  1  อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน  1  อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
(6) นิติกร จํานวน  1  อัตรา
(7) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1 อัตรา
(8) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(9) ) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1
 อัตรา
(10) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให
ขาราชการการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับ
เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง) 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18
 มิถุนายน พ.ศ.2558
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  84,000 บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม  2559 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  8  อัตรา  จํานวน  12  เดือน     
เป็นเงิน  1,000,000  บาท  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  3  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  อัตรา
(3) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.อบต.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับ พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  3 อัตรา   
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  อัตรา  
(3) พนักงานจางทั่วไป )  จํานวน  4  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบดําเนินงาน รวม 2,147,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัด
เลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่
คณะกรรมการหรือบุคคลมีสิทธิไดรับ 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง(กรณี
เลือกตั้งซอม)ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่มีความจําเป็น
ตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชนของงานราชการ
เป็นสําคัญ โดยไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด)  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดขา
ราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  2744 ลงวัน
ที่ 16 สิงหาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอ
ของตนเอง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360 ลงวันที่ 7
 ตุลาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0091 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาใชจายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางให
บริการดานอีเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคา
เชาบาน
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563 
4) ประกาศประทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน  2542
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย โดยแยกเป็นคาใชจายตามรายการดังนี้
- คารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เป็นคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาจํากัดขยะ หรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธละ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา,คาออกแบบ,คารับรองแบบ,คาจางทนายความ,คาจางปรับ
ปรุงโดเมน website, คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คา
จางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
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สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ 1.คาปักเสาพาดสาย ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติด
ตั้งหมอแปลงคาวัดและอุปกรณไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
2.คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ 1.คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา 2.คาจางเหมาเดินทอน้ําประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯคาติดตั้งโทรศัพท คา
ใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาตูโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
                                                                              
                                                                              
             คาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดบริเวณ
รอบๆสํานักงาน ,งานดูแลตนไม ,งานดูแลสนามหญา , งานดูแล
สวนหยอม เป็นตน คาจางเหมาบริการหรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน  10,000  บาท ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1
 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู         เงินจายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผูอุทิศให  ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มียอดรายรับ
จริง  25,780,554.17 บาท  คํานวณไดดัง
นี้   25,780,554.17 x  1/100  =  257,805.54บาท ใหเบิกจาย
ไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดแลใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  
จํานวน  10,000  บาท ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผู
บริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง ใหเบิก
จายไดเทาที่จายจริง โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
เป็นผูรับรองการจาย  
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
(กรณีเลือกตั้งซอม)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่นและผูบริหารทองถิ่น(กรณีเลือกตั้งซอม) ตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ รัฐพิธีตางๆ เป็นคาใชจายในการจัดงานและจัดกิจกรรม
สาธารณะเนื่องในโอกาศวันสําคัญตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)  (ตั้งจายจากเงินรายได)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 15 หนา 104)

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ พิธีเปิด พิธีทางศาสนา คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3 หนา 100)
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โครงการประเมินคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง โดยจางหนวย
งานของรัฐในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)  (ตั้งจายจากเงินรายได)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 21 หนา 106)

โครงการปรับภูมิทัศนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานบึง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการดําเนินการปรับภูมิทัศนพื้นที่
บริเวณภายในสํานักงานและบริเวณรอบสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง เชน จัดหาตนไม ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ วัสดุในการ
ตกแตงตางๆ เป็นตน และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)  (ตั้งจายจากเงินรายได)
(แผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 22
 หนา 107)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงานหรือแผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนขนาดใหญ ตูยา
สามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้นถอดได(Partition) ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
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มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับ
สัญญาณ ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:55 หนา : 32/219



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไมตางๆ โถสวม อางลางมือ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:55 หนา : 34/219



2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 115,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ  ดังนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ สปริงเกลอรจอบ มีดตัดตนไม ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืช วัสดุ
เพาะชํา ฯลฯ 
3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรี่การด ฟิลมสไลด           รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
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ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน          เรา
เตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ มิเตอรน้ํา –ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบังคับสัตว 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ (CLOUD,HOSTING)  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 193,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 193,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 39,600 บาท

1.1)  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (ผูบริหารทองถิ่น) จํานวน  4
  ตัวๆ ละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท
- เกาอี้บุนวม 
- มีพนักพิง
- มีลอเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได
- มีที่พักแขนทั้งสองขาง
- เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2)  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (เจาหนาที่) จํานวน  4
  ตัวๆ ละ  3,900  บาท เป็นเงิน 15,600 บาท
- เกาอี้บุนวม 
- มีพนักพิง
- มีลอเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได
- มีที่พักแขนทั้งสองขาง
- เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องโทรศัพท จํานวน 18,500 บาท

(1) เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 6 เครื่องๆ
ละ  2,000 บาท เป็นเงิน 12,000  บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดังนี้
- โทรศัพทแบบไรสาย
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ  6,500 บาท เป็นเงิน 6,500  บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดังนี้
- โทรศัพทแบบไรสาย
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 ตูๆละ 8,000
 บาท เป็นเงิน  32,000 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดังนี้
- ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง
- โครงชั้นทําจากเหล็กแผน
- ภายในมีชองเก็บเอกสารทําจากเหล็กแผน จํานวน 40 ชอง
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โตะทํางาน จํานวน 41,000 บาท

(1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก (ผูบริหารทอง
ถิ่น) จํานวน 4 ตัวๆละ  7,000  บาท เป็นเงิน  28,000  บาท
- โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดยาวไมนอยกวา 154 ซม. ขนาด
ความกวาง 67 ซ.ม. 
ความสูงไมนอยกวา 75 ซ.ม.
- ผิวหนาโตะเหล็ก PVC พรอมมีที่พักเทา
- กุญแจลอคอิสระ
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก (เจาหนาที่) จํานวน 2
 ตัวๆละ  6,500 บาท                                    เป็น
เงิน  13,000  บาท
- โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดยาวไมนอยกวา 123 ซม. ขนาด
ความกวาง 67 ซ.ม. 
ความสูงไมนอยกวา 75 ซ.ม.
- ผิวหนาโตะเหล็ก PVC พรอมมีที่พักเทา
- กุญแจลอคอิสระ
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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พัดลม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 10 ตัวๆ
ละ  2,400 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑดังนี้
- ปรับแรงลมไดตั้งแต 3 ระดับขึ้นไป
- ปรับระดับสูง-ต่ําได
- ปรับสายซาย-ขวา และหยุดไดตามตองการ
จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัด (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,700 บาท

- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
จัดหาโดยใชราคาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม  2564
  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย
บริการ จํานวน 1 ตัวๆละ   16,000  บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ไดไมนอยกวา 30 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอย
กวา 23 ppm
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
จัดหาโดยใชราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม  2564  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,143,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,979,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,979,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามกรอบ
ที่อัตรากําลังสามปีกําหนด ประกอบดวย  
(1) ผูอํานวยการกองคลัง อํานวยการทองถิ่น ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  วิชาการ ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา
(4) เจาพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 1
 อัตรา
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นที่จะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการ
ศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล เงินคาตอบแทนรายเดือนของขา
ราชการและพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนงฯ และ
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับ เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
สูรบ(พ.ส.ร.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18
 มิถุนายน พ.ศ.2558
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานการคลังระดับตน) อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม  2559
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 561,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ประกอบดวย
(1) นักวิชาการพัสดุ จํานวน  1 อัตรา
(2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 331,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา จํานวน  12
  เดือน  
โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:56 หนา : 56/219



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 2
 อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 12,000 โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.อบต.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,143,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 5
 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550
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- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น 
6) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ 272 ลงวันที่ 21
 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจาย เพื่อ
การพัฒนา เพื่อเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน
คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบ
แผนที่ภาษี ,คาจางทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี ,คาจาง
ปรับปรุงโดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาจางแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา เพื่อ
ใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใช
ในราชการฯ คาติดตั้งโทรศัพทคาใชจายตางๆฯ คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(กองคลัง ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน รวมถึงสิ่งปลูกสราง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคา
ดําเนินการการสํารวจขอมูลภาคสนาม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ และคาใชจายที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการตอไปนี้
(1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลําดับที่ 23 หนา 107)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 143,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
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ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง 
น้ํากลั่น ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิคฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 23,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
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ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
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 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน  เรา
เตอร ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนานัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIF) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(lnk Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dp
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564   
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาท
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ
 วันที่  30 ธันวาคม 2564   
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได) 

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2,800 บาท
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จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,600x900 Pixel
- มีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ
 วันที่  30 ธันวาคม 2564   
(กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
อื่นๆ                                                                        
                    จํานวน  40,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 765,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือประชาชน งานสํารวจความเสีย
หายจากสาธารณภัย งานกูชีพ งานบันทึกขอมูล งานผลิตและพิมพ
เอกสาร งานสถิติขอมูลสารสนเทศ เป็นตน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดขยะ หรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธละเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิน
คดีตาม คําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จางที่ปรึกษา คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด)  (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อ
เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยใหแกผูประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุก
เฉิน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 1381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570    ลําดับที่  17
  หนา 97)
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โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและบรรเทาความรุนแรง
ของไฟป่าและหมอกควันบริเวณพื้นที่ตําบลบานบึง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาสถานที่จัดงาน คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามัน คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
(สํานักงานปลัด)  ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  10
  หนา 93)  
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ให
กับประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
บานบึง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นใน
การจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่  6  หนา 89)
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โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท.

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท. จัดตั้งเป็นศูนย
ดําเนินการตามโครงการฯระดับอําเภอ โดยขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบานคา องคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันจันทร จํานวน 2 แหงๆละ 65,000 บาท รวม
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 195,000 บาท มีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาป้ายโครงการ คาจางเหมา
ผูปฏิบัติงานประจําศูนยฯ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด)  ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  18  หนา 98)
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โครงการรณรงคป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน โดยจายเป็น คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการจัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ คาป้าย
กิจกรรม คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่น ที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3 หนา 88)   
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โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับสาธารณ
ภัย ใหกับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาวิทยากร คาป้ายกิจกรรม คาป้ายโครงการ คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)  ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  10
  หนา 93)  
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โครงการสรางวินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางวินัยจราจร ให
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชนขององคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง โดยมีคาใชจายในการฝึกอบรม รณรงค ประชา
สัมพันธ ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาวัสดุ คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายกิจกรรม คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570    ลําดับที่  17
  หนา 97)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร                       หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
2. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว              เกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ชุดเครื่องมือ            ผาตัด ที่
วางกรวย กระบอกตวง เบาหลอม ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเป๋าใส
กลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การ
ด ฟิลมสไลด           รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุดับเพลิง
ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ถังดับเพลิงพรอมติด
ตั้ง ฯลฯ
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช งานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา ดังนี้ วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ
ดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม ที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมสวนกลาง    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุจราจร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุจราจร ดังนี้  
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว              เกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา ดังนี้ สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร (แบบพลาสติกและ
แบบคอนกรีต ป้ายป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ  ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร
ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 380,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก  ชนิดรถบรรทุก
อเนกประสงค  จํานวน  ๑  คัน  ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ลอปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไม
ต่ํากวา 170 กิโลวัตต                     โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้
1. ความจุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร  
2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
3. เป็นราคาพรอมปั้มและอุปกรณครบชุด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
ตั้งจายจากงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง จํานวน 380,000 บาท และขอรับเงินอุดหนุนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดราชบุรี จํานวน  2,183,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลําดับที่  5 หนาที่  20  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,295,000 บาท

งบบุคลากร รวม 965,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 965,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี จํานวน  3 อัตรา  เป็นเงิน 500,000 บาท โดยจายให
กับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา 
(2)  หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา
(3)  นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
บัญชีเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   (ตั้งจายจากเงินรายได)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  14,000  บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) ในอัตราเดือนละ  1,500
 บาท เป็นเงิน  6,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )  (ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 412,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  จํานวน 3 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  412,400  บาท    โดยจายใหกับ
พนักงานจาง ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา  
(2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2557
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน   
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 18
 มิถุนายน  2558
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2557
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      จํานวน  20,000
   บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
3) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 เรื่อง แนว
ทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได 

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับตามหลักเกณฑที่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใชใบเสร็จรับเงิน
จากชองทางใหบริการดานอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบาน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:56 หนา : 95/219



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป คาจางเหมาแรง
งาน คาจางทําของ  เป็นตน
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ  คาซักฟอก คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะกอ
สราง หรือจางเหมาตามความจําเป็นอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
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- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า คาจางเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาซอมแซมหรือระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินกอสราง) ฯลฯ 
- คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจํา
เป็นตอเนื่อง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว1916 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือการจางที่
ตองกระทําตอเนื่องในปีงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามใน
สัญญาไดทันมีผลยอนหลัง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและ        คาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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 (1) คารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  - เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษา เพื่อ
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  และคาใชจายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย 
 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ  คณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ  
(2) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  เชน พิธีเปิดงานอาคาร
ตางๆ   
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/พิธี
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 40,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรมของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2029 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การกําหนดเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน
ในการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
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เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง,พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยา
สามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม อาทิเชน กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด     เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค  สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส ไม
บรรทัด คลิป  เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พวง
มาลัย พานพุม  กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ดังตอไป
นี้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
เทปพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,742,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,122,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,122,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 301,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
สําหรับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี ตําแหนงครูผูชวย  จํานวน 3
 อัตรา  จํานวน  301,200  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
4) บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของขาราชการและบุคลกรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบทายหลักเกณฑและวิธีการปรับ
เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบทายพระราชบัญญัติเงิน
เดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 761,400 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง (บุคลากรทางการศึกษา)จํานวน 6
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 761,400 บาท โดยจายใหกับ
พนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา 
(2) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2557
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875
  ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว (บุคลากรทางการ
ศึกษา) สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแล
เด็ก จํานวน  2 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2557
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)  ลงวันที่ 18
 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875
 ลงวันที่ 21  มิถุนายน  2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,657,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      จํานวน  20,000
  บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น หรือเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง (บุคลากรทางการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมประจําปี
4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558
5) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 เรื่อง แนว
ทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนทองถิ่น พนักงาน
ครู ตามสิทธิที่จะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใช ใบเสร็จรับเงิน
จากชองทางใหบริการดานอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบาน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูและผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป คาจาง
เหมาบริการ คาจางเหมาแรงงาน คาจางทําของ คาจาง
เหมาบริการบุคลภายนอก เป็นตน
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ  คาโฆษณาและ
เผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา   
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะกอ
สราง หรือจางเหมาตามความจําเป็นอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า คาจางเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาซอมแซมหรือระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ  
- คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท, คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
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เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรมของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2029 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การกําหนดเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน
ในการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินรายได    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 170,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา - คา
จัดการเรียนการสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโป่งกระทิงบน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งกระทิง
ลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสวนพลู (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ 2–5 ปี  คนละ 1,734 บาท/คน จํานวนนัก
เรียน 75 คน และรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2019
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา  จากวันละ 21 บาท  เป็นวัน
ละ 28 บาท
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570    ผ.02 ลําดับที่ 10
 หนา 73)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่อง แบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 120,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:56 หนา : 110/219



- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง จํานวน  3 แหง  ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโป่งกระทิงบน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งกระทิง
ลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสวนพลู (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี  จํานวนนักเรียน 75
 คน และรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จํานวน 4 รายการ   ดัง
นี้
(1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี         
(2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี   
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ปี  (4) คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 438 บาท/ปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1985
 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนคาใชจาย
ดานการศึกษา ๔ รายการ ประกอบดวย คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) , คาเครื่องแบบนักเรียน, คาอุปกรณการเรียน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่ 9
 หนา 73)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 620,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง  จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งกระทิง
บน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งกระทิงลาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยสวนพลู (เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 245 วัน  อัตรามื้อ
ละ 28 บาทตอคน เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  จํานวนนักเรียน 75
 คน และรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2019
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ 21 บาท  เป็นวัน
ละ 28 บาท
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570    ผ.02 ลําดับที่ 8
 หนา 72)
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โครงการหองเรียนคุณภาพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโป่งกระทิงลาง เพื่อเป็นหองเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู มีความสวยงาม เป็นแหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดเรียน
รูดวยตนเองได สามารถพัฒนาตนเองไดเหมาะสมตามวัยทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อันจะสงผลใหคุณภาพการ
ศึกษาของผูเรียนสูงขึ้น   โดยมีคาใชจายในการพัฒนาหอง
เรียน  ดังนี้
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ จัดทําไวนีล  สติ๊กเกอร เพื่อตกแตงหอง
เรียน และผนังหองเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียน
รู เชน การเรียนรูเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ ตัวเลข ตัวอักษรภาษา
ไทย-ภาษาอังกฤษ ผลไม ดอกไม สี  เป็นตน
- จัดมุมสาระการเรียนรูสําหรับใหผูเรียนไดใชในรายวิชาที่สอน
หรือสอนเสริมเพิ่มเติม
- จัดมุมแสดงสื่อการเรียนรูหรือสื่อเทคโนโลยีที่จําเป็น
- จัดมุมสงเสริมการอาน  
- จัดมุมแสดงผลงานนักเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570    ผ.02 ลําดับที่  3
 หนา 70)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
(1) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน      
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ   
(2) คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
สวนพลู    
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมระบบไฟฟ้าและบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสวนพลู  เพื่อใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดตามปกติ  
กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคา
ใชสอย   
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
    (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
    (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ–
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่  1
 หนา  69)
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ค่าวัสดุ รวม 2,295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง,พรม (ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยา
สามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม อาทิเชน กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด     เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค  สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี  ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย พาน
พุม  กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
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การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมในการบํารุงรักษา
ทรัพยใหสามารถใชงานไดปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับ
สัญญาณ แบตเตอรี่โซลาเซลล ฯลฯ  
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ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  ดังนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร         ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,230,000 บาท

(1) วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน   20,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไม
คุมคา อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน ถวยชาม จานรอง ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตู
เก็บอุปกรณดับเพลิงสายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
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ลอลาก อางลางหนา ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง  ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบอาหาร  อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ 
(2) คาอาหารเสริม (นม) จํานวน     2,210,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอาหารเสริม(นม) ชนิดพลาสเจอร
ไรส และชนิดยูเอชที สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบล
บานบึง
    (1)  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง จํานวน 3 แหง  ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโป่งกระทิงบน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโป่งกระทิง
ลาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสวนพลู  จํานวน  260
  วัน จํานวนนักเรียน 75 คน และรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่ม
ขึ้น  
   (2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่ตําบล
บานบึง จํานวน  6  แหง   สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
  จํานวน 260 วัน จํานวนนักเรียน 953 คน  และรองรับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
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 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินราย
ได, เงินอุดหนุนทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570    ผ.02 ลําดับที่ 6
 หนา 71)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ดังตอไป
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อาง
ลางมือ ราวพาดผา นั่งราน หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก     กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี  ปูน
ขาว ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
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- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข)  ฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล  น้ํายาตางๆ ถุงมือ คลอรีน  สาร
สม  หนากากอนามัย  ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียว
ทิ้ง)  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม ปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  ดังตอไปนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ สปริงเกลอรจอบหมุน พรวน เคียว คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว เครื่องดักแมลง อวน (สําเร็จรูป) มีดตัดตนไม ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว
พันธสัตวปีกและสัตวน้ํา  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก 
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ดังตอไป
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
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เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตาม
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้า รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง  จํานวน 3 แหง
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
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- เพื่อจายคาน้ําประปา รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  จํานวน 3 แหง
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 83,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังนี้
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  30,000 บีทียู
    2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
   4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
   5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
   6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ  ดังนี้  
สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564   
ประกาศใช ณ วันที่ 4 ธันวาคม  2564
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ของ
สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินรายได  
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี  พ.ศ. 2566 – 2570    ผ.03 ลําดับที่ 5
 หนา 145)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,880,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 5,880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 5,880,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่
ตําบลบานบึง จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน  200 วัน (มื้อละ 28
 บาทตอคน จํานวนนักเรียน 953 คน และรองรับจํานวนที่เพิ่ม
ขึ้น  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2019
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสําหรับ
อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ 21 บาท เป็นวัน
ละ 28 บาท
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02  ลําดับที่  7
  หนา 72 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,620,900 บาท

งบบุคลากร รวม 996,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 996,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 646,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบที่อัตรากําลังสามปี
กําหนดประกอบดวย  
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  อํานวยการทองถิ่น ระดับตน
จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ระดับปฏิบัติการ /ชํานาญ
การ  จํานวน 1 อัตรา
(3) เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นที่จะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการ
ศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล เงินคาตอบแทนรายเดือนของขา
ราชการและพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนงฯ และ
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับ เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
สูรบ(พ.ส.ร.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18
 มิถุนายน พ.ศ.2558
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารกองสาธารณสุข และสิ่ง
แวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) อัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 7
 มีนาคม  2559
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 272,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.อบต.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 36,000  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.อบต.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
จัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คา
ป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็น
ครั้งคราว ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
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ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 5
 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550
   -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น 
6) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ 272 ลงวันที่ 21
 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจาย เพื่อ
การพัฒนา เพื่อเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขฯ) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน
คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบ
แผนที่ภาษี ,คาจางทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี ,คาจาง
ปรับปรุงโดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค,คาทําหมันสัตว คา
จางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทํา เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการฯ  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการฯ คาติดตั้ง
โทรศัพทคาใชจายตางๆฯ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition)ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมลลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับ
สัญญาณ ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
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ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชนตลับเมตร ลูกดิ่ง 
สวานมือ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อม
เหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบี้อง
 สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี  ปูนขาว แผนดินเหนียว
สังเคราะห ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง 
น้ํากลั่น ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิคฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ หนวยประมวลผล ฮารดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
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แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน  เรา
เตอร ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 59,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,900 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้ 
-มีขนาดไมนอยกวา 64(W) X 65(D) X 100(H) cm
-มีลอเคลื่อนที่ได
เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จึงจัดหาตามราคาทองตลาด 
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

โตะสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
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- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 8,000 บาท  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้  
- โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดยาวไมนอยกวา 154 ซม. ขนาด
ความกวาง 78 ซม. ความสูง
ไมนอยกวา 75 ซม.
 - ผิวหนาโตะเหล็ก PVC พรอมมีที่พักเทา
 - กุญแจลอคอิสระ
- เนื่องจากไมไดกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จึงจัดหาตามราคาทองตลาด 
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 17,000 บาท 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564   ดังนี้
          คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.7 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:56 หนา : 147/219



นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ
 วันที่  วันที่  30 ธันวาคม  2564 
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
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และสังคม ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564 ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ
 วันที่  วันที่  30 ธันวาคม  2564 
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(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:56 หนา : 150/219



- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)          
 จํานวน  1 เครื่อง  เครื่องละ 8,900 บาท
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564   ดังนี้
        คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่  วันที่  30 ธันวาคม  2564  
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 755,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆ จํานวน 50,000 บาท ดังนี้ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี ,คาจางทนายความ,คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี ,คาจางปรับปรุง
โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค,คาทําหมันสัตว คาจางแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจาง
ทํา เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการฯ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการฯ คาติดตั้งโทรศัพท
คาใชจายตางๆฯ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 (กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของในพื้นที่ตําบลบานบึง โดยใหทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง จํานวน 15,000.-บาท  
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ เชน  เชน คาป้าย คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
  0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 68
 ลําดับที่ 5  
(กองสาธารณสุข ฯ)   (ตั้งจายจากเงินรายได)  
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 80,000 บาท

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบา เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 67
 ลําดับที่ 3  
(กองสาธารณสุข ฯ)  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ ในดานการป้องกันและระงับโรคติดตอเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด หรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการ
ป้องกัน  การควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของ
โรค หรือสรางภูมิคุมกันใหกับผูที่มีภาวะเสี่ยงรวมทั้งการประชา
สัมพันธองคความรูเกี่ยวกับโรคติดตอ การชวยเหลือหนวยงานของ
รัฐและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคติดตอ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หนา 68 ลําดับที่ 8)
(กองสาธารณสุขฯ) ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก เชน คาป้าย คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
  0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 67
 ลําดับที่ 1  
(กองสาธารณสุข ฯ)   (ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการอบรมใหความรูผูนําชุมชนทางดานสาธารณสุขในการ
จัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ติดตอ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรู
ผูนําชุมชนทางดานสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดลอมในครัว
เรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดตอ เชน คาอาหาร
วาง คาอาหารกลางวัน คาป้าย คาวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 67
 ลําดับที่ 2  
(กองสาธารณสุข ฯ)   (ตั้งจายจากเงินรายได) 
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไป
นี้ จํานวน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบา
หลอม หูฟัง เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท
วัดไข) ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอกเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
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ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฎิบัติการ เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับกวาดถนน/ลางทอใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการสารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุด
ดุริยางค ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร.ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุข ฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการชุมชน/หมู
บาน จํานวน 14 หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท ตามโครงการที่
เสนอขอรับงบประมาณ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หนาที่ 68
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขฯ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,491,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,044,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,044,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 547,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 547,080
 บาท โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน ระดับวิชาการ (ชํานาญการ/ปฏิบัติ
การ) จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 461,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 3 อัตรา จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 461,520 บาท โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน) จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 2
 อัตรา จํานวน 12  เดือน โดยจายใหกับ พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 อัตรา   
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน  24,000 บาท    
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน 1 ตําแหนง
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 1,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2557
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบดําเนินงาน รวม 447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น   จํานวน   144,000
    บาท  
- เพื่อเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ของตําบลบานบึง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด)  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดขา
ราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744 ลงวันที่ 16
 สิงหาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของ
ตนเอง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360 ลงวันที่ 7
 ตุลาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของตน
เอง
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7
 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาใชจายตางๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1583 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2561 เรื่องการใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางให
บริการดานอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคา
เชาบาน
(สํานักงานปลัด)  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาเชา
เครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก คาจํากัด
ขยะ หรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
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กับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธละเผยแพรขาวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา,คาออกแบบ,คารับรองแบบ,คาจางทนายความ,คาจางผู
เชี่ยวชาญบัญชี,คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาจางแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อให
ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสราง ,เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) งานติดตาม
ประเมินผล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสิติขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ งานบันทึกขอมูล เป็นเตน คาจางเหมาบริการหรือคา
จางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ฯลฯ
                                                                              
                                                                              
        คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ที่จําเป็นในการดําเนินทางไปราชการของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2551
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถเขาถึงปัจจัย
พื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคมหรือการสงเสริม
พัฒนาบุคคลใหมีความรู สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ และ
เงินชวยเหลือสงเคราะหสตรี เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย
โอกาส ครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูป่วยที่ยากไร การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งบํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อใหมีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได เชน คาใชจายในการ
เดินทางเขารับการรักษาพยาบาล คาใชจายในการดํารงชีพ คา
เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7     พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 1 หนา 75)
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โครงการฝึกอาชีพใหกับกลุมสตรีตําบลบานบึง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพใหกับกลุม
สตรีตําบลบานบึง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ลําดับที่ 3 หนา 75)

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:56 หนา : 170/219



ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
2. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว              เกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย กระบอก
ตวง เบาหลอม ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอจอมบึง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง รายละเอียดตาม
ประมาณการที่การไฟฟ้าสวนภูมิสาขาภาคสาขาจอมบึง อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาจอมบึง
กําหนด     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 780,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาถังขยะแยก
ประเภท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 7 
(กองสาธารณสุขฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
ตําบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ เครื่องเขียน คาวัสดุและอุปกรณ คาเชาเครื่อง
เสียง คาเชาเต็นท เวที คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 13 หนา 81)

โครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานและจัดกิจกรรม
สาธารณะ จิตอาสา ทําความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและ
อุปกรณ คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท เวที คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 15 หนา 82)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ องคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบาน
คา จังหวัดราชบุรี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ
และอุปกรณ คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท เวที คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 11 หนา 80)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน
และเจาหนาที่ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 10 หนา 80)
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คา ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) หนังสือศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดราชบุรี ดวนที่สุด ที่ รบ 0017(ศอ.ปส.จ.รบ.)/372 ลงวัน
ที่ 3 ตุลาคม 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 1 หนา 78) 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตําบลบานบึง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนสตรีตําบลบานบึง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 3  หนา 78)
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โครงการหนาบานนามองสิ่งแวดลอมดี จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในการดําเนินการตามโครงการหนาบาน
นามองสิ่งแวดลอม เชน คาป้าย คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
จางเหมาแรงงาน 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 17
(กองสาธารณสุขฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการองคการบริหารสวนตําบลสัญจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
สาธารณะตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลสัญจร  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุและอุปกรณ คาเชา
เครื่องเสียง คาเชาเต็นท เวที คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 13 หนา 81)
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โครงการอบรมเครือขายประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเครือขาย
ประชาธิปไตย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 2 หนา 78) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬามวลชนตําบลบานบึง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬา
มวลชนตําบลบานบึง  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เชน คาเตรียมสนามแขงขัน, คาอุปกรณแขงขัน, คาตอบ
แทนเจาหนาที่ประจําสนาม, คาตอบ แทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน
กีฬา, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาจัดทําเกียรติบัตร, คาโล
หรือถวยรางวัลเงินเหรียญรางวัล หรือของรางวัล, คาใชจายจัดพิธี
เปิด-ปิด, คาจัดทําป้ายชื่อทีมผูเขารวมแขงขัน, คาชุดกีฬา, คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ, คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ในการ
จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม2 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได  
แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่ 4
 หนา 84)    
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตําบลบานบึง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตซอลตําบลบานบึง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ เชน คาเตรียมสนามแขงขัน, คาอุปกรณแขง
ขัน, คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม, คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาจัดทําเกียรติ
บัตร, คาโลหรือถวยรางวัล, เงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัล, คา
ใชจายจัดพิธีเปิด-ปิด, คาจัดทําป้ายชื่อทีมผูเขารวมแขงขัน, คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ, คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ในการ
จัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม2 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได  
แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่ 3
 หนา 84 )    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจาง
เหมาบริการบุคลภายนอก เชนคาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ คารับรองแบบ คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อไดมา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมี
ลักษณะกอสราง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจายที่
เป็นคาใชสอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม  พาน
พุมเงินพุมทอง  กรวยดอกไม คาพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม พวงมาลา โคม-เชิงเทียน  เทียน คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี  พระราชพิธีหรืองานพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ หรือวันสําคัญตางๆ ของชาติ คาจัดงาน
หรือกิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น  “ประเพณีเทศกาลเดือนเกา เรียก
ขวัญ ผูกขอมือ (กินขาวหอ)”

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณี
เทศกาลเดือนเกา เรียกขวัญ ผูกขอมือ (กินขาวหอ) เชน   
- คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  
- คาสถานที่จัดงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ เชน คาเชาหรือคาบํารุง  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
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โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง เต็นท เวที  
- คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตงจัดสถาน
ที่  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ   
- คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
- คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณี
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
6) หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0023.3/ว 1651 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประกาศใหเป็นงานประเพณีของ
ทองถิ่น
7) ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง งานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 16 มกราคม  2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่  7
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 หนา 85)  

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง  เชน  
  - คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  
    - คาสถานที่จัดงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที  
    - คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตงจัดสถาน
ที่  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ   
    - คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
     - คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน  คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ คาจางเหมาทํา
ป้ายโฆษณาหรือประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่  6
 หนา 85)  
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา (วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขา
พรรษา วันออกพรรษา วันธัมมัสสวนะ เป็นตน) โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  
(1) คาใชจายพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ คารับรองผูที่เชิญมารวมงาน
และผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  
(2) การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนาในโอกาส
ตางๆ เพื่อใหประชาชนมารวมงานกิจกรรม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน  คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
(3) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม ไดแก  
    - คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ คาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง  เต็นท เวที  
    - คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตงจัดสถาน
ที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ   
    - คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
     - คาจางเหมาทําป้ายหรือสิ่งพิมพในการประชาสัมพันธ
     - คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2564
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4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใช
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงาน
ของรัฐ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ผ.02 ลําดับที่  5
 หนา  84)        

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานสับปะรดหวานบานคา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบาน
คา  ในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานสับปะรดหวานบานคา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570    ผ.02 ดับที่  2
  หนา 108) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,082,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,597,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,597,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,009,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  1,009,400  บาท  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่นตาม
แผนอัตรากําลังสามปีกําหนด  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง ระดับตน จํานวน  1  อัตรา
(2) นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน  1  อัตรา 
(3) นายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
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8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นที่
ไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสวนตําบล เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนงฯและมีสิทธิไดรับคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับเงิน
เพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18
 มิถุนายน พ.ศ.2558
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ประเภท
อํานวยการทองถิ่น อัตราเดือนละ 3,500 บาท  รวม  12
 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 414,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนและขึ้นคาตอบแทน
ประจําปี ไดแก  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน  7  อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
 -  ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
 -  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ         จํานวน   1 ตําแหนง
-   ผูชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 ตําแหนง
 -  เจาพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  3  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ในการปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลตามแผนอัตรากําลังพนักงานจางกําหนด รวมจํานวน  7
 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  4 ตําแหนง
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน  2,000  บาท  12
 เดือน  เป็นเงิน 72,000  บาท
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  3  ตําแหนง
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  1,000  บาท  12
 เดือน  เป็นเงิน 36,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 2,485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 375,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

(1) คาตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง เชน คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส,คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา,คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัด
เลือก  คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ,ผูควบคุมงาน 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
5) ประกาศหลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานบึง
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/7/2565  14:00:57 หนา : 197/219



- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คา
จางเหมาดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปา คาวางทอ
ประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคปกครองสวนทองถิ่น
ไดใชน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธของการประปา  คาจางเหมาเดินทอประปาและติด
ตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ คาจางดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาในการผลิต คาจางจดมาตรวัดน้ํา คา
จางเก็บคาน้ําประปา ฯลฯ  คาจางเหมาบริการใหปฏิบัติงานดาน
งานชาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ , ครุภัณฑ , ที่ดิน
และสิ่งกอสรางหรือบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่นๆที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
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หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
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เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซิเมนต ทราย อิฐหรือ
ซิเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ดั้งนี้ 
รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน  2 คัน
จักรยานยนต                                                              
          จํานวน     2    คัน
ตัดหญาประปา
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ น้ํายาตางๆ เชน คลอรีน  สารสม วัสดุวิทยา
ศาสตรหรือการแพทยชนิดตาง ๆ ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
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เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
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แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  มิเตอรน้ํา – ไฟฟ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม 
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในการผลิตระบบน้ําประปาหมูบาน ซึ่งเป็น
กิจการประปาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานก่อสร้าง รวม 6,142,400 บาท
งบลงทุน รวม 6,142,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,142,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.เชื่อม
ตอหนองตาแวน 
หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 1,485,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร รวม
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร โดยดําเนินการกอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.ตามองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 123 ผ.02/1)
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย5 สุขสม หมู
ที่ 14 บานพุบอนกลาง ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,485,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร รวม
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร โดยดําเนินการกอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.ตามองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 128 ผ.02/1)
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงกระจี้ หมู
ที่ 2 บานโป่งกระทิงลางเชื่อมตอ หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด ตําบล
บานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,485,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร รวม
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร  โดยดําเนินการกอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.ตามองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 115 ผ.02/1)
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหวยอีวอก  
หมูที่ 6 หวยสวนพลู ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,485,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร รวม
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร  โดยดําเนินการกอ
สรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.ตามองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 121 ผ.02/1)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําภายในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง 
กวาง 0.4 เซนติเมตร ลึก 0.3 เซนติเมตร ยาว 42 เมตร  ตามแบบ
ที่อบต.บานบึง กําหนด
(สํานักงานปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 1  หนา 66)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใหการเบิกจายคาจางตามสัญญาจางแบบปรับราคา
ได ( คา K ) 
- เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตอการเบิกจายคาจางตามสัญญา
จางแบบปรับราคาได ( คา K ) ที่อาจกอใหเกิดปัญหาหรือความ
เสียหายตอทางราชการในลักษณะเดียวกันในอนาคต  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532
2) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2541
3) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

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

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คาป้าย คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา 109
 ลําดับที่ 1  
(กองสาธารณสุขฯ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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