
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสันทราย

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,592,575 บาท
งบกลาง รวม 6,592,575 บาท

งบกลาง รวม 6,592,575 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 45,290 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย        ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร
.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจ้างชั่วคราว  เป็น
เงิน 905,676  บาท  คิดเป็นเงิน 45,285 บาท  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก. อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)เป็น
เงิน 905,676 บาท  คิดเป็นเงิน 1,815 บาท
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,010,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี้ 
1) ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 408 คนๆละ 600 บาทตอ
เดือน   เป็นเงิน 244,800 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 2,988,000
 บาท
2) ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ปี จํานวน 149 คนๆละ 700 บาทตอ
เดือน   เป็นเงิน 104,300 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 1,251,600
 บาท
3) ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 69 คนๆละ 800 บาทตอ
เดือน   เป็นเงิน 55,200 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 662,400 บาท
4) ผู้สูงอายุ ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 9 คนๆละ 1,000 บาท
ตอเดือน   เป็นเงิน 9,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวม 108,000
 บาท
รวมข้อ 1) – 4) เป็นเงิน 5,010,000 บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม ในการเบิกจายจริงในแตละเดือนผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้น จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
ในข้อ 1) - 4) สามารถถัวเฉลี่ยจายกันได้และหากมีการโอนเพิ่ม
หรือโอนลดงบประมาณไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ให้จายได้
ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้
สูงอายุหรือจํานวนเงินที่จายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือ
ทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การเสียชีวิต มติคณะ
รัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 866,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยมีวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลคนพิการ ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 85 คน ดังนี้
1.1 ผู้พิการที่มีอายุเกิน 18 ปี จํานวน 84 คน ๆ ละ 800 บาทตอ
เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 806,400 บาท
1.2  ผู้พิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท
ตอเดือน เป็นเงิน 1,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 12,000 บาท
1.3 คําชี้แจงเพิ่มเติม คํานวณจากอัตราเฉลี่ยจํานวนผู้พิการที่เพิ่ม
ขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง เพิ่มอีก 5 คนๆละ 800 บาท ตอเดือน ตั้งไว้ 12
 เดือน 48,000 บาท 
รวมข้อ 1.1-1.3 เป็นเงิน 866,400 บาท
ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุนและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารงานการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ เนื่องจากระเบียบการ
จายเบี้ยยังชีพคนพิการฉบับใหม กําหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้
พิการได้ทุกเดือนและให้จายเบี้ยในเดือนถัดไป ดังนั้นจํานวนที่ตั้ง
งบประมาณรายจายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการ
จํานวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จายจริง จํานวนผู้มีสิทธิ
อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น จํานวนเงินในข้อ 1)จึงสามารถถัวเฉลี่ยจาย
กันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง ให้จายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและ
ทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การเสียชีวิต การเปิดรับ
ลงทะเบียนทุกเดือนและจายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด เป็นต้น
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส โดยมีวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลคนพิการ ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 20 คนๆละ 500
 บาทตอเดือน เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 120,000 บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม จํานวนที่ระบุในคําชี้แจงนี้เป็นเพียงคําชี้แจงหลัก
การในการคํานวณตั้งงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลดงบประมาณไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจํานวนผู้มีสิทธิ ให้
ดําเนินการเบิกจายตามจํานวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจํานวนผู้
มีสิทธิที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้มีสิทธิอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การเสีย
ชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่   มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 304,065 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  พ .ศ.  2500  โดยคํานวณตั้งจาย ในอัตราร้อยละ  2
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยในปี พ.ศ. 2565 ได้ประมาณการไว้ที่ 25,000,000
 บาท คํานวณได้ ดังนี้ 25,000,000 –
 9,796,750 = 15,203,250 X 2/100 = 304,065 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (2)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,534,440 บาท

งบบุคลากร รวม 5,080,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)  คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
 (2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน   คน 2
 จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
    และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
 (2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  
 (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน  2 คน จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ       ที่เกี่ยวข้อง  แยก
รายละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  อัตรา ในอัตรา เดือนละ  7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    แยกราย
ละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
อัตรา  ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
 (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน 
 (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 10 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 7,200
  บาท จํานวน 12 เดือน
 (4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ   7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,200,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,686,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. หัวหน้าสํานักปลัด
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักจัดการงานทั่วไป
6. นิติกร
7. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับ  ดังนี้
- เงินคาตอบแทนพิเศษ รายเดือน  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง  เป็นเงิน  7,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 7,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3,500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 
12 เดือน 
เป็นเงิน 226,440 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ
ได้รับดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 779,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
สําเนาเอกสารตางๆ เชน คาถายสําเนาเลมข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย คาถายสําเนาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ตลอดไปจนถึง คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก หรือเอกชนในการดําเนินงานหรือโครงการหรือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:45:43 หน้า : 14/107



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครอง สวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คา
ใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการรับเสด็จ สงเสด็จพระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราช
พิธีตางๆรวมถึงคาใช้จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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คาใช้จายสําหรับการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชนรวม
กัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้
ประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การ
ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อ
พิพาท การรังวัดทําแผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณ
ประโยชน รวมทั้งคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 (แก้ไขฉบับที่ 11 พ.ศ
. 2551)
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษาและคุ้ม
ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ.2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว0003 ลงวันที่ 3
 มกราคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ
ในอํานาจหน้าที่ของหนวยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4  หน้า 236
 (สํานักงานปลัด) 
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คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้  พานพุมเงินพุมทอง กรวย
ดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย 
หรือใช้ในการจัดงาน การกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนงของข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง การฝึกอบรมการ
จัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
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โครงการจัดการเลือกตั้ง หรือการทําประชาพิจารณประชามติตางๆ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลสันทราย ตามกฎหมาย เชน คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณตางๆ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ แบบ
พิมพตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ตลอดจนคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้า 236
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักปลัด)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
    หน้า 238 )
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
1. กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายใน
ลักษณะคาใช้สอย  
2. กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
     (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
     (2)  คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาทรัพยสินให้เบิกจายจากคาวัสดุ
      (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรง
วางเอกสาร    ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชนคาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน   หม้อ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา     ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายดังนี้
1.เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คา ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน   แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด ฯลฯ
2.เพื่อจายเป็นคาน้ํามันรถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1
 ตัน จํานวน 3 คัน ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 
2.1. เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซลรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คันๆ
ละ 35,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากไม
ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627
2.2. เพื่อเป็นคาใช้จายคาน้ํามัน รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน ๆ
 ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท 
คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจายงบประมาณให้เบิกจายตามข้อเท็จ
จริงสามารถถัวเฉลี่ยใช้จายได้ทั้งข้อ 2.1-2.2 และสามารถใช้จาย
ได้ในรายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆที่ไมได้ระบุ
ไว้ และสามารถใช้จายกับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่
ต้องใช้วัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่นรายการอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ หรือ
ภารกิจที่หนวยงานอื่นร้องขอตามอํานาจหน้าที่ (การแจกแจง
รายการงบประมาณตามข้อ2.1-2.2 เป็นเพียงการแสดงถึงหลัก
การที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคํานวณตั้งงบประมาณเทานั้น) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน  คาขนสง คาภาษี   คาประกัน
ภัย   คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง   ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:45:43 หน้า : 24/107



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 321,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 206,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราคาใช้จายประกอบ
การตั้งงบประมาณ โดยคํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี้
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 800 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน
 เป็นเงิน 28,800 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จํานวน 3 เครื่องๆ
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ละ 700 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 25,200 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ  600   บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 7,200 บาท
(4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 12,000 บาท
(5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 30,000 บาท
(6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จํานวน 7 เครื่องๆ
ละ 700   บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 58,800 บาท
 (7) ประมาณการคาไฟฟ้าในสํานักงาน 12,200 บาท (ตั้งงบ
ประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกลาวไมมี
อัตราคาใช้จายรายการนี้)คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจายงบ
ประมาณให้เบิกจายตามข้อเท็จจริงสามารถถัวเฉลี่ยใช้จายได้ทั้ง
ข้อ (1) - (6) และสามารถใช้จายได้ในประเภทคาไฟฟ้าอื่นๆที่ไม
ได้ระบุไว้ หรือภารกิจที่หนวยงานอื่นร้องขอตามอํานาจ
หน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (6) เป็นเพียง
การแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคํานวณตั้งงบ
ประมาณเทานั้น)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาหรือบาดาลในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ใน
กิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท
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เพื่อเป็นคาโทรศัพทเคลื่อนที่และรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้
บริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)      ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น    และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง- ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
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งบเงินอุดหนุน รวม 34,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 34,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแม
จัน  เพื่อดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี
ท้องถิ่น และวันสําคัญตางๆ  จํานวนเงิน 34,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 237 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 349,780 บาท
งบบุคลากร รวม 344,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 344,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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งบดําเนินงาน รวม 5,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบล จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลําดับ
ที่ 1 หน้าที่ 12
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,790,470 บาท
งบบุคลากร รวม 1,389,470 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,389,470 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,022,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานพัสดุ
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับ  ดังนี้
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,730 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 295,730 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ
ได้รับดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 401,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
สําเนาเอกสารตางๆ เชน คาถายสําเนาเลมข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย คาถายสําเนาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ตลอดไปจนถึง คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก หรือเอกชนในการดําเนินงานหรือโครงการหรือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาจ้าง
ทําระบบ/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนงของข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง การฝึกอบรมการ
จัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
1. กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายใน
ลักษณะคาใช้สอย  
2. กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
     (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
     (2)  คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาทรัพยสินให้เบิกจายจากคาวัสดุ
      (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรงวาง
เอกสาร    ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตู้ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)      ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 417,480 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:45:43 หน้า : 39/107



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนงของข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง การฝึกอบรมการ
จัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลแมไร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลแมไร เพื่อดําเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) จํานวน 20,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 32 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด) 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 358,240 บาท
งบบุคลากร รวม 291,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 291,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน
 - คาตอบแทนหรือคาป่วยการสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้แก อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคําสั่งจากอบต.สันทรายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือตามที่หนังสือสั่งการ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟ
ป่า (เชน  สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง      ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
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งานจราจร รวม 16,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 9,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน(เทศกาลขึ้นปีใหม) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 169
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน(เทศกาลสงกรานต) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงสงกรานต  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 169
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี      คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติก และแบบคอนกรีต) สติ๊กเกอรติดรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 982,790 บาท

งบบุคลากร รวม 533,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,550 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 512,550 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1.ผู้อํานวยการศึกษา 
2.นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 3,500 บาท/เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 449,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 353,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
สําเนาเอกสารตางๆ เชน คาถายสําเนาเลมข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย คาถายสําเนาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ตลอดไปจนถึง คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก หรือเอกชนในการดําเนินงานหรือโครงการหรือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนงของข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง การฝึกอบรมการ
จัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
1. กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายใน
ลักษณะคาใช้สอย  
2. กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
     (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
     (2)  คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาทรัพยสินให้เบิกจายจากคาวัสดุ
      (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรง
วางเอกสาร    ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชนคาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน   หม้อ  กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา     ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่อง
บดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,240 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาหรือบาดาลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลสันทรายรวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุ สื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น    และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,069,265 บาท
งบบุคลากร รวม 948,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 948,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 657,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ
ครู ประจําปี   โดยจายให้กับข้าราชการครู ในตําแหนง ดังนี้
1. ครู ค.ศ. 2 จํานวน 2 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานสวนตําบล (ครู) จํานวน 2
 อัตรา (ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี) ดังนี้
 ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจาย
ไว้  12  เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจาย
ไว้  12  เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 181,070 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององคการบริหาร
สวนตําบลสันทราย ได้แก 
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
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งบดําเนินงาน รวม 751,545 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 483,175 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็ก (วันเด็กแหงชาติ) จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 192
กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
จัดการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 60,000
 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้       
             - โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ งบ
ประมาณ 20,000 บาท
             - โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องใน
วันสําคัญตางๆ งบประมาณ 10,000 บาท
             - โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบ
ประมาณ 10,000 บาท
             - โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ งบ
ประมาณ 10,000 บาท
             - โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ งบ
ประมาณ 10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 208
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 368,175 บาท
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- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา งบประมาณ 368,175 บาท  ประกอบด้วย     
              - คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 49 คน (ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน) งบประมาณ 252,105 บาท
              - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อายุ 2-5
 ปี จํานวน 49 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี     เป็นเงิน 83,300
 บาท 
            - คาหนังสือเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 29 คน ๆ
 ละ 200 บาท/ปี จํานวน 5,800 บาท
            - คาอุปกรณการเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 29 คน ๆ
 ละ 200 บาท/ปี จํานวน 5,800 บาท 
            - คาเครื่องแบบนักเรียน เด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 29
 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี จํานวน 8,700 บาท 
            - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 29
 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี จํานวน 12,470 บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น
คําชี้แจงเพิ่มเติม สําหรับรายการที่ ๑ เนื่องจากจํานวนเด็กนัก
เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปีการศึกษา เนื่องจาก การรับ
เข้าเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ หากมีการโอน
เพิ่มหรือโอนลดไมต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง สําหรับรายการที่ 1-6
 สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปีการศึกษา เนื่องจาก การรับเข้า
เรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ หากมีการโอนเพิ่ม
หรือโอนลดไมต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสังการ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้า 205

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:45:43 หน้า : 57/107



ค่าวัสดุ รวม 220,370 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 220,370 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ตามเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
1.อาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลสันทรายจํานวน 1 แหง  จํานวน 93,900 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ตามเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 49 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260  วัน 
2. อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)      จํานวน  126,470  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ตามเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 1
 แหง  (โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม) จํานวนเด็ก 66 คน ๆ
 ละ 7.37 จํานวน  260  วัน 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กองการศึกษา)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้า 207
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งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อโต๊ะชุดสําหรับรับประทานอาหารสําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 42,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  ซื้อโต๊ะชุดสําหรับรับประทานอาหาร
สําหรับเด็กอนุบาล (โต๊ะพร้อมเก้าอี้) จํานวน 10 ชุด ชุดละ 4,250
 บาท     โดยมีคุณลักษณะดังนี้   ขนาดโต๊ะ กว้าง 60 ยาว 150
 สูง 75 ซม.ขนาดเก้าอี้ กว้าง 30 ยาว 150 สูง 45 ซม. จํานวน 10
 ชุด
- เป็นครุภัณฑทีไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือ
ครุภัณฑที่ ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้าที 18 ลําดับที่          
-เป็นไปตามหนังสือดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบเงินอุดหนุน รวม 327,200 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 327,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม จํานวน 327,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแหลว-นา
ล้อม จํานวน 327,200 บาทดังนี้
(1) โครงการขอรับอุดหนุนอาหารลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน (ระดับประถมศึกษา 1-6 จํานวน จํานวน 66 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน) งบประมาณ 277,200 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น 
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อมในการดําเนิน
โครงการ  จํานวน  50,000 บาท ดังนี้
     - โครงการกีฬาสีสัมพันธและวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565
 งบประมาณ 12,000 บาท
    - โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565 งบ
ประมาณ 8,000 บาท
     - โครงการกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  งบประมาณ 10,000
 บาท
     - โครงการเปิดบ้านวิชาการ  งบประมาณ 10,000 บาท
     - โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  งบประมาณ 10,000
 บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้า194 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสันทราย(พรหณีวิทยา) จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันทราย(พรหมณี
วิทยา) ตามโครงการเข้าคายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน
เงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้า196 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 304,475 บาท

งบบุคลากร รวม 74,475 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 74,475 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 74,475 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
เรื่องการกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงระยะยาว และหลักเกณฑ วิธีการ เงือนไข อัตราคาตอบแทน
และการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ รณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระราชปณิธาน ของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัคซีน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดไปจนถึงคาใช้จายใน
การรณรงคประชาสัมพันธ คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้าที่ 181
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและรณรงคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพนหมอกควันเพื่อ
ป้องกันไข้เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง (น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน) ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย วัสดุที่
จําเป็นตอการสตารทเครื่องพนหมอกควัน เชน ถานไฟ หัว
เทียน เป็นต้น ตลอดไปจนถึง คาใช้จายในการรณรงคประชา
สัมพันธ ป้ายโครงการ คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 180
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย    คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปล
หามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 3 บ้านดอยตอ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านดอยตอ หมู
ที่ 3 เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 20,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 182 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:45:44 หน้า : 65/107



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 5 บ้านดงสุวรรณ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านดง
สุวรรณ หมูที่ 5 เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 20,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 182 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 6 บ้านแหลว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านแหลว หมู
ที่ 6เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 20,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 182 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหมูที่ 9 บ้านนาล้อม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านนาล้อม หมู
ที่ 9 เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 20,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 182 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,480 บาท

งบบุคลากร รวม 245,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 245,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 245,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. นักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 40,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,200 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  เพื่อ
ดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน 
จํานวนเงิน 15,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 ) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 1     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับภารกิจของศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับภารกิจของศูนยปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
บูรณาการ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ     คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  ฯลฯ  ตลอดจน
ถึงคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 เรื่องภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 175
(สํานักปลัด)
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โครงการเข้ารวมงานของดีเมืองแมจัน จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเข้ารวมกิจกรรมของ
ดีเมืองแมจัน  ประจําปี พ.ศ.2565   โดยเป็นคาวัสดุ-อุปกรณ คา
ใช้จายในการจัดนิทรรศการ คาอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับเจ้า
หน้าที่ สวนราชการ หรือเอกชน  คาจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ
เครื่องเสียง และอุปกรณไฟฟ้า ป้ายโครงการ สื่อประชา
สัมพันธ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 166 ลําดับ
ที่2 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตําบลสัน
ทราย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตําบลสันทราย(การทําปุ๋ย
หมัก) น้ําหมักชีวภาพ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4 หน้า 157  )
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตําบลสัน
ทราย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตําบลสันทราย โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หน้า 158 )
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หน้า  154 )
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบ
ครัว

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาบทบาทสตรี
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3 หน้า 156 )
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักคริสต
ศาสนาเพื่อความปรองดอง และสมานฉันทในชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพื่อความ
ปรองดอง และสมานฉันทในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หน้า  161
) (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมทักษะประสบการณเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมทักษะ
ประสบการณเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณ วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หน้า  155 )
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับ
เยาวชนตําบลสันทราย

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนตําบลสันทราย โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาเชา
สถานที่ คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากรคา
อาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หน้า 163 )
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหมูบ้านปลอดโรคปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรมหมูบ้านปลอดโรคปลอดขยะ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาเชาสถาน
ที่ คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หน้า 224 )
(สํานักปลัด)
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โครงการอบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการ อบต.สัน
ทรายพบประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นคา
วัสดุ-อุปกรณ คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ คาอาหาร และ
เครื่องดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ สวนราชการ หรือเอกชน  คาจัดสถาน
ที่พร้อมอุปกรณเครื่องเสียง และอุปกรณไฟฟ้า ป้ายโครงการ สื่อ
ประชาสัมพันธ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 หน้าที่ ลําดับที่ (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน (ศป.ปส.อ.แมจัน) จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน (ศป
.ปส.อ.แมจัน) เพื่อดําเนินโครงการตามแผนด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน
เงิน 8,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
แก้ไขครั้งที่ 1 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)    
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจันตามโครงการจัดงานของดี
เมืองแมจัน

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอแมจันเพื่อ
ดําเนินโครงการจัดงานของดีอําเภอแมจัน ประจําปี 2565 จํานวน
เงิน 8,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลําดับที่ 1 หน้า 21
(สํานักปลัด)    

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน เพื่อ
ดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีอําเภอแมจัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนเงิน 16,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
 หน้าที่ 164 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)        
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลสันทราย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตําบลสันทราย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอ
ฮอลล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้
ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขง
ขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หน้า 221) 
(กองการศึกษา)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 238,080 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทงอําเภอแมจัน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ/การรวมงาน/การ
สงเสริมประเพณีลอยกระทงอําเภอแมจัน ประจําปี พ.ศ.2564
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 214)        
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โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา   โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้
มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน  คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1
 หน้า 211 )   

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนศาสนา
และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สําหรับเป็นคาใช้
จาย กิจกรรมหลอเทียน จํานําพรรษา กิจกรรมถวาย
เทียน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   2
   หน้า  212      )   
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งบเงินอุดหนุน รวม 193,080 บาท
เงินอุดหนุน รวม 193,080 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายเพื่อดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565 จํานวนเงิน 8,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 220 ลําดับที่ 13
(กองการศึกษา)    

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร จํานวน 12,460 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านจอม
จันทร หมูที่ 2 เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานป๋าเวณีปีใหม
เมือง ประจําปี     พ.ศ.2565 จํานวนเงิน 12,460 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 215 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านดอยตอ จํานวน 25,980 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านดอยตอ หมู
ที่ 3 ดังนี้
1. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานป๋าเวณีปีใหม
เมือง ประจําปี     
พ.ศ.2565 จํานวนเงิน 15,980 บาท
2. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2564 จํานวนเงิน 10,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 215 ลําดับที่ 8 และลําดับที่ 11 หน้า 218
(กองการศึกษา)   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านดงสุวรรณ จํานวน 24,990 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านดง
สุวรรณ หมูที่ 5 ดังนี้
1. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานป๋าเวณีปีใหม
เมือง ประจําปี     
พ.ศ.2565 จํานวนเงิน 14,990 บาท
2. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2564 จํานวนเงิน 10,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 215 ลําดับที่ 8 และลําดับที่ 11 หน้า 218
(กองการศึกษา)    
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านแหลว จํานวน 29,060 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านแหลว หมู
ที่ 6 ดังนี้
1. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานป๋าเวณีปีใหม
เมือง ประจําปี     
พ.ศ.2565 จํานวนเงิน 19,060 บาท
2. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2564 จํานวนเงิน 10,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 215 ลําดับที่ 8 และลําดับที่ 11 หน้า 218
(กองการศึกษา)   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านโพธนา
ราม หมูที่ 8 เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานป๋าเวณีปีใหม
เมือง ประจําปี     พ.ศ.2565 จํานวนเงิน 9,600 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 215 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านนาล้อม จํานวน 24,990 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านนาล้อม หมู
ที่ 9 ดังนี้
1. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานป๋าเวณีปีใหม
เมือง ประจําปี     
พ.ศ.2565 จํานวนเงิน 14,990 บาท
2. เพื่อดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2564 จํานวนเงิน 10,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 215 ลําดับที่ 8 และลําดับที่ 11 หน้า 218
(กองการศึกษา)        

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย จํานวน 58,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย จํานวน 58,000 บาท ในการดําเนินโครงการจํานวน 5
 โครงการ  ได้แก
1) โครงการประเพณีสลากภัต ประจําปี จํานวน 20,000 บาท
2)โครงการสรงน้ําพระธาตุ (วัดบ้านแหลว
) ประจําปี  จํานวน 5,000 บาท
3) โครงการตักบาตรสัญจรสวดกัมมัฏฐานเจริญภาวนาระหวาง
พรรษา จํานวน 18,000 บาท
4) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 5,000 บาท
5) โครงการสรงน้ําพระธาตุจอมจันทร วันวิสาขบูชา
ประจําปี 10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ) 
หน้าที่ 219 ลําดับที่ 12 
(กองการศึกษา)   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 683,800 บาท

งบบุคลากร รวม 150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประเภท วิชาการ อํานวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มี
สิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา   ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 3,500 บาท/เดือน

งบดําเนินงาน รวม 533,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 72,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิเชน
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหารท้อง
ถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ฯ ที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
สําเนาเอกสารตางๆ เชน คาถายสําเนาเลมข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจาย คาถายสําเนาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ตลอดไปจนถึง คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก หรือเอกชนในการดําเนินงานหรือโครงการหรือเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรม คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนงของข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง การฝึกอบรมการ
จัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
1. กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายใน
ลักษณะคาใช้สอย  
2. กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
     (1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
     (2)  คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาทรัพยสินให้เบิกจายจากคาวัสดุ
      (3)  คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราวในลักษณะมิใชจ้างเหมาแรงงานให้เบิกจายในราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน   หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก ตรายาง   ที่ถูพื้น   ตะแกรง
วางเอกสาร    ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่อง
สง  สัญญาณ  ฟิวส   เทปพันสายไฟฟ้า   ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้ สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน   ไม้ตาง ๆ
  ค้อน  ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน  คาขนสง คาภาษี   คาประกัน
ภัย   คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง   ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 2,810,625 บาท
งบบุคลากร รวม 266,690 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,690 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 124,250 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่น ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ใน
ตําแหนง ดังนี้
1. นายชางโยธา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 118,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  1อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 118,440 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ
ได้รับดังนี้
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม    (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 2,525,935 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,525,935 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล.ป้องกันไหลทางทรุดตัว  ซอย 
6 หมูที่ 3 บ้านดอยตอ

จํานวน 75,300 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล
.ป้องกันไหลทางทรุดตัว  ซอย 6 หมูที่ 3 บ้านดอยตอ โดยมีความ
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร หนา 0.20
 เมตร  จุดดําเนินการ บริเวณซอย 6  หมูที่ 3 บ้านดอยตอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หน้า 16 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

โครงกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู (พร้อมฝาปิด) หมูที่ 7 บ้านดง 
ซอย 2

จํานวน 146,300 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัว
ยู(พร้อมฝาปิด) กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 41.00 เมตร จุดดําเนินการบริเวณ ซอย 2 (ตอจากราง
ระบายน้ําเดิม) หมูที่ 7 บ้านดง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่  1
 หน้า 24 ลําดับที่ 16
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีหลทาง) หมูที่ 2 บ้านจอม
จันทร ซอย 9

จํานวน 87,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 172.00 ตารางเมตร จุดดําเนิน
การ บริเวณ ซอย 9 ทางไปหนองน้ําหนองบัวใต้ (ตอจากโครงการ
เดิม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่  1
 หน้า 18 ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีไหลทาง) หมู 2 บ้านจอม
จันทร ซอย 4

จํานวน 44,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 28 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 84.00 ตารางเมตร จุดดําเนิน
การ บริเวณ ซอย 4 (หน้าบ้านนายศรีจันทร แก้วนาติ๊บ ตอจาก
โครงการเดิม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่  1
 หน้า 17 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีไหลทาง) หมู 6 บ้านแหลว 
ถนนสันกลาง

จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร.  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 360.00 ตารางเมตร. จุดดําเนิน
การ บริเวณ ถนนสันกลาง (ตอจากโครงการเดิม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่  1
 หน้า 22 ลําดับที่ 12
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 3 บ้านดอย
ตอ ซอยข้างวัดดอยตอ

จํานวน 291,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง)  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 560.00 ตารางเมตร จุด
ดําเนินการ ซอยข้างวัดดอยตอหมูที่ 3
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่  5 หน้า 14 ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 5 บ้านดง
สุวรรณ ซอย 11

จํานวน 308,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง)  กว้าง 3.30 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 594.00 ตารางเมตร จุด
ดําเนินการ ซอย11 บ้านดงสุวรรณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 21 ลําดับที่ 8
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 7 บ้านดง 
ซอย 3

จํานวน 216,900 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง)  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 420.00 ตารางเมตร จุด
ดําเนินการ ซอย 3 บ้านดง (ตอจากโครงการเดิม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 25 ลําดับที่ 18
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 8 บ้านโพธ
นาราม ซอย 3

จํานวน 228,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. (แบบไมมี
ไหลทาง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 440.00 ตารางเมตร จุดดําเนิน
การ ซอย 3  (ข้างโรงเรียนเกา) หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 26 ลําดับที่ 19
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนดินลูกรังเข้าสูพื้นที่
การเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมน้อยกวา 364
  ลูกบาศกเมตร พร้อมวางทอ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร จํานวน 2 จุด (จุดละ 5 ทอน รวม 10 ทอน) จุดดําเนิน
การ ทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 19 ลําดับที่ 5
(กองชาง)

โครงการกอสร้างเทลาน ค.ส.ล. หมูที่ 3 บ้านดอยตอ (หน้าวัดดอย
ตอ)

จํานวน 24,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างเทลานคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 21 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยรวมไมน้อยกวา 47.25 ตารางเมตร จุดดําเนินการบริเวณลาน
หน้าวัดดอยตอ หมูที่ 3 บ้านดอยตอ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5หน้า 14 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัววี หมูที่ 6 บ้านแหลว 
บริเวณหน้าบ้านนายอดิศร บัวหลวง

จํานวน 226,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัว
วี  กว้างปากราง 0.60 เมตร กว้างก้นราง 0.30 เมตร ลึก 0.60
 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 104.00 เมตร พร้อมวางทอขนาดเส้น
ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (ทอเดิม 15 ทอน ทอใหม 2
 ทอน รวม 17 ทอน) จุดดําเนินการบริเวณ หน้าบ้านนาย
อดิศร บัวหลวง ถึงรางระบายน้ําเดิม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่  1
 หน้า 23 ลําดับที่ 13
(กองชาง)
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โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.(ขยายไหลทาง) หมูที่ 8 บ้าน
โพธนาราม ซอย 2

จํานวน 74,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล
. (ขยายไหลทาง) กว้าง 0.80 เมตร ยาว 154.50 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 123.60 ตารางเมตร จุด
ดําเนินการ ซอย 2  หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 27 ลําดับที่ 22
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 9 บ้านนาล้อม ถนนสายหลัก จํานวน 362,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชั้น 3
 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  0.40 เมตร จํานวน 184 ทอน พร้อมบอ
พักขนาด 0.60x0.60 เมตร จํานวน 19 บอ ยาวรวม 195.40
 เมตร จุดดําเนินการถนนสายหลักบริเวณปากซอย 2 ถึงลําห้วย
ดุก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 27 ลําดับที่ 23
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ํา พร้อมถมดินลูกรังปรับเกลี่ย หมูที่ 8 บ้าน
โพธนาราม ปากซอย 2

จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ํา ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง  1.00 เมตร จํานวน 2 ทอน พร้อมถมดินลูกรังปรับ
เกลี่ย จุดดําเนินการบริเวณ ปากซอย 2 บ้านโพธนาราม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่  1
 หน้า 26 ลําดับที่ 21
(กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 5 หมูที่ 2 
บ้านจอมจันทร

จํานวน 7,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนโดยถมหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 10.50
  ลูกบาศกเมตร จุดดําเนินการ หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร ซอย 5 ข้างบ้านนายเหล็ก วิจิตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 18 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและวางทอ ซอย 2 
หมูที่ 5 บ้านดงสุวรรณ

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนโดยถมหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 27.30
  ลูกบาศกเมตร พร้อมวางทอ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร 1 จุด จํานวน 5 ทอน จุดดําเนินการ หมูที่ 5 บ้านดง
สุวรรณ ซอย 2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 21 ลําดับที่ 9
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 7 หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร

จํานวน 19,100 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนโดยถมหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 132 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 27.72
  ลูกบาศกเมตร จุดดําเนินการ หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร ซอย 7
 หน้าบ้านนายอภิชาติ ทรายทา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
   หน้า 18 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 72,135 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับคาได้
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน  2544 
- เป็นไปตามหนังสือดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11
 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงินคาชดเชยคางานกอสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้  (คา K) 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ   รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ   เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดิน  ระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:45:44 หน้า : 103/107



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 89,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแนวกันไฟในเขตพื้นที่ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทําแนว
กันไฟในเขตพื้นที่ โดยเป็นคาใช้จายตาง เชน   คาอาหาร คาจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ฯลฯ ตลอดจนคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.6/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1หน้าที่ 233
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่าอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําและป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 231
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาจัด
สถานที่ คาใช้จายในการการจัดงาน  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8 หน้าที่ 231
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 38,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 38,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นข้างนานายคิด กาใจทราย  หมูที่ 3 บ้าน
ดอยตอ

จํานวน 12,100 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้น ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ลึก1.50 เมตร หนา 0.25 เมตร จุด
ดําเนินการบริเวณข้างนานายคิด กาใจทราย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 ลําดับที่  1 หน้าที่ 30 (กองชาง)

โครงการกอสร้างฝายปิด- เปิดน้ํา บริเวณสามแยกนานายศรีเมือง 
แก้วนาติ๊บ หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 26,400 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกอสร้างฝาย
ปิด-เปิดน้ํา จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.25 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมวางทอ ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 4 ทอน
จุดดําเนินการบริเวณสามแยกนานายศรีเมือง แก้วนาติ๊บ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 ลําดับที่  2 หน้าที่ 30 (กองชาง)
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