
 
 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 



องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา
เขต/อําเภอ สรางคอม    จังหวัดอุดรธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ม. 1 ต.เชียงดา   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เชียงดา
  เขต/อําเภอ สรางคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260

พื้นที่ 28.39 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,507 คน
ชาย 1,733 คน

หญิง 1,774 คน

ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเชียงดา
อําเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,036,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 584,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,769,211

แผนงานสาธารณสุข 590,900

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,108,290

แผนงานเคหะและชุมชน 573,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 453,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,419,560

แผนงานการเกษตร 178,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,717,119

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,036,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 584,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,769,211

แผนงานสาธารณสุข 590,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,108,290

แผนงานเคหะและชุมชน 573,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 453,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,419,560

แผนงานการเกษตร 178,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,717,119

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลเชียงดา
อําเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเชียงดา
อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา

           บัดนี้ ถึงเวลาทีผู้่บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ

คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 25,820,915.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 36,896,006.30 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,486,610.19 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 17 โครงการ รวม 2,655,225.50 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จ านวน 25,902,580.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 36,815.89 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 274,300.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,320.04 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,700.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 13,957,069.13 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 11,477,375.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 124,862.49 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 20,129,376.69 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จ านวน 5,694,538.68 บาท

งบบุคลากร จ านวน 8,698,469.87 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 4,697,668.14 บาท

งบลงทุน จ านวน 355,700.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 683,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 153,595.32 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 4,534,300.00 บาท

2.6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา
อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 36,815.89 1,780,000.00 1,780,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

274,300.10 340,000.00 360,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 155,320.04 320,000.00 320,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,700.00 135,000.00 115,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 468,136.03 2,575,000.00 2,575,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,957,069.13 14,775,000.00 14,775,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,957,069.13 14,775,000.00 14,775,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,477,375.00 12,150,000.00 12,150,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,477,375.00 12,150,000.00 12,150,000.00

รวม 25,902,580.16 29,500,000.00 29,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา
อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,694,538.68 6,296,787.00 6,717,119.00

งบบุคลากร 8,698,469.87 11,710,620.00 11,864,782.00

งบดําเนินงาน 4,697,668.14 6,790,943.00 6,299,799.00

งบลงทุน 355,700.00 3,571,650.00 3,383,100.00

งบเงินอุดหนุน 683,000.00 1,120,000.00 1,225,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,129,376.69 29,500,000.00 29,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเชียงดา
อําเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา
อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,717,119 6,717,119
    งบกลาง 6,717,119 6,717,119

รวม 6,717,119 6,717,119

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,245,820 0 1,975,200 239,600 7,460,620
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 0 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,106,700 0 1,975,200 239,600 5,321,500

งบดําเนินงาน 1,642,000 0 752,000 55,000 2,449,000
    คาตอบแทน 300,000 0 186,000 5,000 491,000

    คาใชสอย 882,000 0 186,000 40,000 1,108,000

    คาวัสดุ 445,000 0 115,000 10,000 570,000

    คาสาธารณูปโภค 15,000 0 265,000 0 280,000

งบลงทุน 51,300 0 2,600 31,000 84,900
    คาครุภัณฑ 51,300 0 2,600 31,000 84,900

งบเงินอุดหนุน 32,000 0 0 0 32,000
    เงินอุดหนุน 32,000 0 0 0 32,000

งบรายจ่ายอื่น 0 10,000 0 0 10,000
    รายจายอื่น 0 10,000 0 0 10,000

รวม 6,971,120 10,000 2,729,800 325,600 10,036,520

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 241,400 0 241,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 241,400 0 241,400

งบดําเนินงาน 323,000 10,000 333,000
    คาตอบแทน 80,000 0 80,000

    คาใชสอย 228,000 10,000 238,000

    คาวัสดุ 15,000 0 15,000

งบลงทุน 0 10,000 10,000
    คาครุภัณฑ 0 10,000 10,000

รวม 564,400 20,000 584,400

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 836,162 1,293,830 2,129,992
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 836,162 1,293,830 2,129,992

งบดําเนินงาน 169,000 1,434,019 1,603,019
    คาตอบแทน 46,000 0 46,000

    คาใชสอย 60,000 741,010 801,010

    คาวัสดุ 63,000 693,009 756,009

งบลงทุน 0 3,000 3,000
    คาครุภัณฑ 0 3,000 3,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,033,200 1,033,200
    เงินอุดหนุน 0 1,033,200 1,033,200

รวม 1,005,162 3,764,049 4,769,211

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 297,900 0 297,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 297,900 0 297,900

งบดําเนินงาน 48,000 85,000 133,000
    คาใชสอย 48,000 85,000 133,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 0 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 0 160,000

รวม 505,900 85,000 590,900

หนา : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 663,510 0 663,510
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 663,510 0 663,510

งบดําเนินงาน 208,000 231,780 439,780
    คาตอบแทน 70,000 120,000 190,000

    คาใชสอย 103,000 111,780 214,780

    คาวัสดุ 35,000 0 35,000

งบลงทุน 5,000 0 5,000
    คาครุภัณฑ 5,000 0 5,000

รวม 876,510 231,780 1,108,290

หนา : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 175,000 0 175,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 150,000 0 150,000

    คาวัสดุ 15,000 0 15,000

งบลงทุน 0 398,000 398,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 398,000 398,000

รวม 175,000 398,000 573,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใชสอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000

หนา : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 303,000 453,000
    คาใชสอย 150,000 303,000 453,000

รวม 150,000 303,000 453,000

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,071,360 0 1,071,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,071,360 0 1,071,360

งบดําเนินงาน 466,000 0 466,000
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใชสอย 151,000 0 151,000

    คาวัสดุ 280,000 0 280,000

งบลงทุน 6,300 2,875,900 2,882,200
    คาครุภัณฑ 6,300 0 6,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,875,900 2,875,900

รวม 1,543,660 2,875,900 4,419,560

หนา : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 128,000 50,000 178,000
    คาใชสอย 108,000 50,000 158,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 128,000 50,000 178,000

หนา : 10/10



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา
อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 98,101.32 131.25 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 2,720.46 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 17,718.64 1,750,000.00 0.00 % 1,750,000.00
     ภาษีป้าย 16,798.00 18,966.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 117,619.78 36,815.89 1,780,000.00 1,780,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 902.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 77,105.00 85,310.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 40.00 20.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 580.00 320.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,200.00 200.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 5,236.00 185,548.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 85,161.00 274,300.10 340,000.00 360,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 32,365.00 32,020.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ดอกเบี้ย 182,453.77 123,300.04 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 214,818.77 155,320.04 320,000.00 320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 600.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 15,060.00 1,700.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,660.00 1,700.00 135,000.00 115,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 400,570.68 655,376.88 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,828,924.80 9,131,531.24 9,700,000.00 0.00 % 9,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,357,716.03 1,336,793.43 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42,031.53 45,510.66 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,009,800.18 2,609,288.89 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาภาคหลวงแร 23,258.01 22,270.25 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 97,110.61 80,466.78 200,000.00 0.00 % 200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

83,683.00 75,831.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,843,094.84 13,957,069.13 14,775,000.00 14,775,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 10,830,990.00 11,477,375.00 12,150,000.00 0.00 % 12,150,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,830,990.00 11,477,375.00 12,150,000.00 12,150,000.00
รวมทุกหมวด 26,107,344.39 25,902,580.16 29,500,000.00 29,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา

อําเภอสรางคอม  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,780,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,750,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 360,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากปรับราคาคาเก็บ
และขนมูลฝอยเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 320,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 115,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,775,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,700,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,150,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,150,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 59,568 55,285 95,000 3.16 % 98,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,128 2,860 10,000 40 % 14,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 0 0 10,000 -50 % 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

0 0 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,797,900 4,009,500 4,368,000 4.01 % 4,543,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,092,000 1,119,200 1,164,000 8.04 % 1,257,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 79,500 84,000 0 % 84,000

เงินสํารองจ่าย 20,130 151,255 267,737 -8.95 % 243,769

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 347,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดา

อําเภอสร้างคอม    จังหวัดอุดรธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 55,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 64,550 64,550 64,550 0 % 64,550

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

158,500 158,300 347,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 54,088.68 54,088.68 55,000 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 0 0 75,870 -100 % 0

รวมงบกลาง 5,332,864.68 5,694,538.68 6,546,157 6,717,119
รวมงบกลาง 5,332,864.68 5,694,538.68 6,546,157 6,717,119
รวมงบกลาง 5,332,864.68 5,694,538.68 6,546,157 6,717,119

รวมแผนงานงบกลาง 5,332,864.68 5,694,538.68 6,546,157 6,717,119
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400 1,454,160 0.02 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 2,139,120 2,138,880 2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,235,701.29 2,673,097.83 3,774,890 -41.56 % 2,206,220

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 2,220 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 79,500 108,000 192,000 -31.25 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 545,880 610,800 798,020 -15.73 % 672,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,615 60,000 60,000 60 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,915,696.29 3,454,117.83 4,824,910 3,106,700
รวมงบบุคลากร 4,054,816.29 5,593,237.83 6,963,790 5,245,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

87,500 8,050 20,000 650 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 28,000 136,500 220,000 -45.45 % 120,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,600 9,656.75 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 117,100 154,206.75 290,000 300,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 46,049 7,640 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 416,000 -42.31 % 240,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,500 26,800 40,000 -25 % 30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,875 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

การจัดการขยะโดยเครือข่าย " อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)"

5,960 0 0 0 % 0

การจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 15,000

กําจัดวัชพืชในหนองน้ําสาธารณะ 0 9,800 30,000 -100 % 0
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ค่าจ้างเหมาบริการ 234,000 400,500 0 0 % 0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 32,510.6 42,000 0 % 42,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการไป
ราชการ

138,910 161,050 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร-สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 240,000 -8.33 % 220,000

ค่าใช้จ่ายอบรมสัมนาของสมาชิกสภา อบต. 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสา 0 5,060 0 0 % 0

โครงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี 0 13,500 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง  
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งที่ 1

0 5,564 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในชีวิต
ประจําวันและกฏหมายท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  09:16 หน้า : 5/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

พัฒนาระบบเวปไซต์องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงดา

0 0 15,000 -100 % 0

ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นําชุมชน

226,710 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 67,176.71 74,184.52 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 770,180.71 736,609.12 1,228,000 882,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,000 21,069 85,000 -11.76 % 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,695 21,878 40,000 50 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,280 9,355 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,810 23,450 80,000 0 % 80,000

วัสดุอื่น 12,660 10,990 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 144,445 86,742 225,000 445,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 1,031,725.71 977,557.87 1,743,000 1,642,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน(นักทรัพยากรบุคคล) 4,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  
นิติกร

0 4,000 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งรอง
ปลัด อบต.

0 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน(นักทรัพยากรบุคคล) 5,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  
นิติกร

0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0 5,000 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งรอง
ปลัด อบต.

0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 6,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 13,750 -100 % 0

ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0 13,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน - น้ําเย็นรองรับการ
บริการประชาน

0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 0 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 0 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  ชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0
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จัดซื่อเครื่องเครื่องพิมพM์ultifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
 (Ink Tank Printer) 

8,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 22,937.29 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,837.29 61,000 86,650 51,300
รวมงบลงทุน 46,837.29 61,000 86,650 51,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 32,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 32,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 32,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,133,379.29 6,631,795.7 8,793,440 6,971,120
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 10,000 10,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,208,286.13 0 0 100 % 1,915,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

1,235.64 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,227,521.77 0 0 1,975,200
รวมงบบุคลากร 1,227,521.77 0 0 1,975,200
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,150 0 0 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 68,000 0 0 100 % 126,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,570 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 80,720 0 0 186,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 192,000 -50 % 96,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดทําแผนที่ภาษี 57,320 92,600 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 19,500 131,500 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ

190,592 107,053 140,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 650 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 268,062 331,153 377,000 186,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,588 43,964 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 160,700 160,505 250,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,920 240 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,795 36,340 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 275,003 241,049 355,000 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 104,965.06 139,191.8 200,000 -25 % 150,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 11,325 6,630 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,034.8 7,697.57 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,560 21,425 20,000 -50 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  09:16 หน้า : 12/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 111,860 91,449.3 105,000 -14.29 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 238,744.86 266,393.67 340,000 265,000
รวมงบดําเนินงาน 862,529.86 838,595.67 1,072,000 752,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 4,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 6,000 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 7,900 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน

17,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED ขาวดํา (18 
หน้า / นาที)

0 0 2,600 0 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 20,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โนีตบุ๊ก 22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,900 9,000 11,500 2,600
รวมงบลงทุน 81,900 9,000 11,500 2,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,171,951.63 847,595.67 1,083,500 2,729,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 239,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 239,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 239,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงานส่วนตําบล 0 0 0 100 % 4,000

โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 31,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 31,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 325,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,305,330.92 7,479,391.37 9,886,940 10,036,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 203,466.44 216,480 224,920 7.33 % 241,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,466.44 216,480 224,920 241,400
รวมงบบุคลากร 203,466.44 216,480 224,920 241,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,100 335,450 180,000 -55.56 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 22,100 30,000 30,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 23,700 23,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 13,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 37,200 389,150 233,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมต้านยาเสพติด/การเสริมสร้างผู้
ประสานพลังแผ่นดิน

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 220,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ

15,592 40,040 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

0 0 700 1,328.57 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 104,250 0 0 % 0

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 0 0 0 100 % 20,000

ฝึกอบรมการป้องกันภัยทางน้ํา 0 0 0 100 % 30,000

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 15,592 144,290 270,700 228,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 52,792 533,440 518,700 323,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 0 0 140,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 162,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 162,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 256,258.44 749,920 905,620 564,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 108,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 108,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,000 0 10,000 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 17,400 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 17,400 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 117,400 108,000 30,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซต์ 9,000 0 0 0 % 0

จัดซื่้อไม่้ตบไฟพร้อมด้าม 2,250 0 0 0 % 0

จัดซื้อสายฉีดน้ําดับเพลิงยางสังเคราะห์
พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดด้ามปน 15,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อแผงเหล็กกั้น 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,250 0 0 10,000
รวมงบลงทุน 50,250 0 0 10,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 167,650 108,000 30,000 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 423,908.44 857,920 935,620 584,400

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 333,060 1,284,175 584,480 7.99 % 631,202

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 142,170 346,354.67 157,420 3.52 % 162,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,250 50,793.34 3,600 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 534,480 1,723,323.01 787,500 836,162
รวมงบบุคลากร 534,480 1,723,323.01 787,500 836,162
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,650 6,650 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 13,500 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 2,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,650 23,150 46,000 46,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ 26,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการไป
ราชการ

56,062 43,400 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 642 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 83,204 43,400 60,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,248 19,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,940 29,600 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 26,188 48,800 63,000 63,000
รวมงบดําเนินงาน 118,042 115,350 169,000 169,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนัก
วิชาการศึกษา

0 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 4,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 5,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนัก
วิชาการศึกษา

0 5,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สําหรับ
สํานักงาน

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 79,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 79,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 652,522 1,917,673.01 956,500 1,005,162
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 794,460 0 892,400 3.46 % 923,270

เงินวิทยฐานะ 0 0 77,000 9.09 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 225,600 0 207,840 14.78 % 238,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 0 24,000 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,068,060 0 1,201,240 1,293,830
รวมงบบุคลากร 1,068,060 0 1,201,240 1,293,830
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 280,000 -48.57 % 144,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 173,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 9,121 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

370,750 595,560 589,610 -10.62 % 527,010
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 370,750 778,181 949,610 741,010
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,835 49,497 50,000 1,280.02 % 690,009

ค่าอาหารเสริม (นม) 453,156.76 459,669.1 618,933 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุอื่น 87,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 589,991.76 509,166.1 668,933 693,009
รวมงบดําเนินงาน 960,741.76 1,287,347.1 1,638,543 1,434,019

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 2,900 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 2 ประตู 5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมโคจรติดผนัง 0 9,100 0 0 % 0

พัดลมติดเพดานแบบโคจร 0 4,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดํา 8,900 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,300 31,500 0 3,000
รวมงบลงทุน 17,300 31,500 0 3,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 922,000 683,000 960,000 7.63 % 1,033,200

รวมเงินอุดหนุน 922,000 683,000 960,000 1,033,200
รวมงบเงินอุดหนุน 922,000 683,000 960,000 1,033,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,968,101.76 2,001,847.1 3,799,783 3,764,049
รวมแผนงานการศึกษา 3,620,623.76 3,919,520.11 4,756,283 4,769,211
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 297,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 297,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 297,900

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 48,000

คาสํารวจขึ้นทะเบียนสัตว์ 3,207 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 32,200 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวแรือน 24,850 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

33,409 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 93,666 0 0 48,000
รวมงบดําเนินงาน 93,666 0 0 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สุขภาพ

0 0 0 100 % 160,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สุขภาพ

0 0 160,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 160,000 160,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 93,666 0 160,000 505,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 100 % 20,000

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 48,792 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก

0 29,090 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 77,882 90,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 0 77,882 90,000 85,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สุขภาพ

160,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 160,000 77,882 90,000 85,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 253,666 77,882 250,000 590,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 547,260 572,100 603,640 2.96 % 621,510

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 589,260 614,100 650,640 663,510
รวมงบบุคลากร 589,260 614,100 650,640 663,510

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,200 2,800 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 42,500 43,200 50,400 19.05 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 46,700 46,000 60,400 70,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 96,000 -50 % 48,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  09:16 หน้า : 31/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ 30,000 0 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ

29,236 24,840 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้งานหัตถกรรม
25,000 0 0 0 % 0

อบรมให้ความรุ้การเพาะเห็ด 25,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 109,236 24,840 171,000 103,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 2,570 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,980 960 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 23,970 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,980 27,500 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 157,916 98,340 266,400 208,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้้อเก้าอี้ทํางาน 6,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000 0 0 0 % 0

ชั้นเก็บเอกสารแบบแผ่นกั้น 4 ชั้น 0 5,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 13,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,600 10,000 26,300 5,000
รวมงบลงทุน 56,600 10,000 26,300 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 803,776 722,440 943,340 876,510
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียง ต่อเนื่องที่บ้าน

0 0 0 100 % 21,780

โครงการพัฒนาการจ่ายเบี้ยยังชีพ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 0 100 % 25,000

โครงการศูนย์สามวัย สานใยรักแห่งครอบ
ครัว

0 0 0 100 % 25,000

จัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 111,780
รวมงบดําเนินงาน 0 0 120,000 231,780

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 120,000 231,780
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 803,776 722,440 1,063,340 1,108,290
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 379,320 372,715.48 636,790 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 6,900 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 19,193.55 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 147,300 148,680 313,840 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,120 10,740 5,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 580,740 551,329.03 1,005,030 0
รวมงบบุคลากร 580,740 551,329.03 1,005,030 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,700 10,350 20,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,400 3,900 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 16,100 14,250 60,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 192,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่ากลบบ่อขยะ หมู่ 1 บ้านเชียงดา 22,000 0 0 0 % 0

ค่ากลบบ่อขยะ หมู่ 3 บ้านบึงสําราญ 22,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 26,000 96,600 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ

0 864 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,500 100,000 -100 % 0

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 70,000 98,964 342,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,110 0 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 121,466.4 102,249.2 200,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 51,611 24,917.8 56,100 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,180 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 176,187.4 132,347 278,100 0
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รวมงบดําเนินงาน 262,287.4 245,561 680,100 0
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานทํางานพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง  นายช่างโยธา

0 0 4,000 -100 % 0

โต็ะทํางานพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  
นายช่างโยธา

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายบ้านบึงสําราญ - หาดทรายทอง) 
บ้านบึงสําราญ  หมู่ที่ 3

419,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา (สายปมน้ํามัน - 
ป่าช้า)

419,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสําราญ (สายโคกสําราญ - 
วัดป่า) 

419,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู้้ที่ 6

309,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  09:16 หน้า : 37/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน
โนนสมบูรณ์ (สายเชียงดา - นาแค)

199,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางของถนน คสล. ภาย
ในหมู่บ้าน

188,500 0 0 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล 73,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าม่วง

26,200 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลเชียงดา

349,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,401,700 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 2,401,700 0 109,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,244,727.4 796,890.03 1,794,130 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,210.61 91,784.5 150,000 -100 % 0

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จุดรวบรวมขยะมูลฝอยภายในชุมชน 0 41,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,210.61 133,284.5 150,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 64,210.61 133,284.5 185,000 175,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องชั่งสปริงจานแบนขนาด 60 ก.ก. 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 16,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 64,210.61 149,284.5 185,000 175,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา/รางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน ม. 5

0 0 134,500 -100 % 0

ก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนทางเข้า ศพด
.บ้านแมด

0 5,000 0 0 % 0

ก่อสร้างท่อระบายน้ําทางเข้า-ออก โรงเรียน
บ้านแมด

0 12,600 0 0 % 0

ก่อสร้างท่อระบายน้ําทางไปหนองเบือ 0 5,600 0 0 % 0

ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมขุดลอกทาง
ระบายน้ําสนามกีฬา อบต.เชียงดา

0 93,700 0 0 % 0

ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักสายศาลา
กลางบ้าน - สายแยกถนนเส้นกลางบ้าน

0 0 0 100 % 398,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
เชียงดา หมู่ที่ ๑

0 11,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 128,700 134,500 398,000
รวมงบลงทุน 0 128,700 134,500 398,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 128,700 134,500 398,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,308,938.01 1,074,874.53 2,113,630 573,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

14,770 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,770 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 14,770 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,770 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการจักสานด้วยพลาสติก 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 0 0 0 100 % 40,000

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตําบล 0 0 30,000 -100 % 0
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สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 80,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,770 0 80,000 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬา  เยาวชนประชาชน
ตําบลเชียงดา

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลเชียง
ดา

130,000 150,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 130,000 150,000 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 130,000 150,000 150,000 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 130,000 150,000 150,000 150,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมวันเเข่งเรือ 0 0 40,000 0 % 40,000

กิจกรรมวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี 0 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการประเพณีบุญแข่งเรือตําบลเชียงดา 68,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 68,700 72,700 0 0 % 0

โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรม " ของดี
อําเภอสร้างคอม "

30,000 0 0 0 % 0

โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของดีอําเภอสร้างคอม

0 50,000 80,000 -37.5 % 50,000
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โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่
บ้านรักษาศีล ๕)

0 0 0 100 % 13,000

งานประจําปีทุ่งศรีเมือง 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 216,700 122,700 205,000 303,000
รวมงบดําเนินงาน 216,700 122,700 205,000 303,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 216,700 122,700 205,000 303,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 346,700 272,700 355,000 453,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 709,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 295,560
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,071,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,071,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 96,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 151,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 280,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 466,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 6,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 6,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,543,660
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา (ปมซัมเมอร์ส) 0 20,500 61,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งตู้ควบคุมปมน้ําประปา 0 0 6,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 20,500 68,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน 0 0 384,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียง
ดา

0 0 0 100 % 25,000

โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ที่ 3 0 0 0 100 % 175,200

ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ําตลาดตําบลเชียง
ดา

0 0 39,900 -100 % 0

ปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรเป็นอาคารที่ทําการกองช่าง

0 0 110,500 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

ปรับปรุงเมรุเผาศพ 0 0 0 100 % 100,000

ปรับปรุงห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เชียงดา

0 0 0 100 % 70,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยนางฉวีวรรณ 0 0 0 100 % 68,000

ก่อสร้างถนน  คสล.  สายเชียงดา - หนอง
อั้ว

0 0 0 100 % 353,000

ก่อสร้างถนน  คสล.  สายหลังบ้านนางกอง 
- วังแคน

0 0 0 100 % 278,800

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางจันทร์หอม 0 0 82,600 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมหมาย - 
วัดป่า

0 0 352,000 0 % 352,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างน้ําพาน - บ้าน
ท่าแสนสุข

0 0 0 100 % 339,000

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จาก
เชียงดา - เหล่าม่วง

0 0 0 100 % 352,000

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จาก
แยกถนนท่าแสนสุข - เชียงดา ไปท่าแพ
บ้านแมด

0 0 352,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จาก
แยกศาลาเอนกประสงค์ - บ้านนายบุญ
จันทร์

0 0 352,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม บึง
สําราญ - โคกสําราญ

0 0 352,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม 
สายโนนสมบูรณ์ - นาแค

0 0 352,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิมบ้าน
นายบุญจันทร์ - บ้านนางวันนา

0 0 0 100 % 352,000

ก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ 0 0 630 -100 % 0

ก่อสร้างลานตากข้าว/ผลผลิตทางการ
เกษตร

0 0 0 100 % 239,500

ก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์สําหรับผู้พิการ/ 
ผู้สูงอายุ  สตรีมีครรภ์ที่มาติดต่อราชการ

0 0 33,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านข้างโรงเรียน - 
หนองเบือ

0 0 0 100 % 11,400

ปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ําผู้พิการ 0 0 15,500 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนต์ส่งน้ํา
ประปาภายในหมู่บ้าน

0 0 210,900 -100 % 0

ก่อสร้างระบบน้ําประปาหอถังสูง 0 0 273,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังน้ําประปาเชื่อมเข้ากับระบบ
ประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายบัวใหล โฮ
มชัย

0 0 267,800 -100 % 0

ขยายเขตระบบการประปา 0 0 13,700 -100 % 0

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทด
แทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

0 0 0 100 % 110,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน/ตําบล

0 0 200,000 -100 % 0

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,392,030 2,875,900
รวมงบลงทุน 0 20,500 3,460,030 2,875,900

รวมงานก่อสร้าง 0 20,500 3,460,030 2,875,900
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 20,500 3,460,030 4,419,560
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้งานหัตถกรรม 0 0 0 100 % 20,000

จัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลาร้าข้ามปี 0 0 0 100 % 20,000

ถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ํายาไล่แมลงศัตรู
พืช

0 0 0 100 % 28,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงดา

0 0 15,000 -100 % 0

ผลิตปุยอินทรีย์อัดเม็ดและการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 35,000 108,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 18,555 9,610 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 18,555 9,610 18,000 20,000
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รวมงบดําเนินงาน 18,555 9,610 53,000 128,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 18,555 9,610 53,000 128,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 18,555 9,610 53,000 178,000

รวมทุกแผนงาน 21,429,132.81 20,129,376.69 29,500,000 29,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา

อําเภอสรางคอม   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,737,419 บาท
งบกลาง รวม 6,737,419 บาท

งบกลาง รวม 6,737,419 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงาน
จาง กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตอง
จาย  เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกิจการประปาหมูบาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการและบํารุงรักษา
ประปาหมูบาน พ.ศ.  2548 (สํานักปลัด)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการเรง
รัดขยายบริการไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย
ของ  อปท.  พ.ศ.  2547 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,543,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,257,600 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูพิการ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วย  ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผู
บริหาร  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 264,069 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระะเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
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สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
9)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดใหโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
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 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พ.ศ. 2560
18) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไว
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
(สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเน็จรายเดือนลูกจางประจํา เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 347,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิประโยชน
ขาราชการสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการและมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามขอ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุกหมวด ทุก
ประเภท  โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผู
ทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหารสวนตําบลให
จายในอัตรารอยละ 2  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 64,550 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายตามขอผูกพัน สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพพื้นที่ตําบลเชียงดา เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,971,120 บาท

งบบุคลากร รวม 5,245,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
เชียงดา  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  และ
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดา  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดา  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดา  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ : 26/8/2564  11:19:03 หนา : 11/132



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
เชียงดา  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดา  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เชียงดา  11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 134,640 บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดา 9,180  บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  10,160  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดา อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 13  คน  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 1,123,200 บาท  คาตอบแทนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,106,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,206,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3.  หัวหนาสํานักปลัด
4.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
5.  นักทรัพยากรบุคคล
6.  นิติกร
7.  เจาพนักงานธุรการ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. หัวหนาสํานักปลัด
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 672,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต
2.  พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป)
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3. คนงานทั่วไปประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 3 อัตรา
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคาจางที่เพิ่มขึ้น คาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจางเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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งบดําเนินงาน รวม 1,642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง, คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2381 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
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ค่าใช้สอย รวม 882,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สราง วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จางเหมาแบก
สัมภาระ จัดทําเอกสาร  ลางอัดฟิลม สํารวจ จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ  หนังสือตางๆดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
.  2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรอง ตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  รายจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ เชน คาพวง
มาลัย  ชอดอกไม  และพวงมาลา หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา เชน รถยนต ครุภัณฑกอ
สราง ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย ครุภัณฑโรงงาน ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารในการปฏิบัติงานตาง ๆ เป็น
ไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 8080.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร-สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกําหมาย
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดการงานเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของตนเองในการ
เลือกตั้งทองถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
- เพื่อเป็นการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ให
ประชาชนในทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และมีบัตรเสีย
นอยที่สุด และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
ของตนเองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2560 
- เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบ
รอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท  
โดยเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตั้ง ใหรวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคา
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติภารกิจในการ
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เลือกตั้ง  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหับบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และ
จาเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและ
ที่เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หนากากอนามัย  เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ  2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
11) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
(นภ) 002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใชจาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
14) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายในชีวิตประจําวันและกฏหมาย
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายใน
ชีวิตประจําวันและกฏหมายทองถิ่น   โดยมีคาใชจาย  เชน คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
ระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
  หนา 17  ลําดับที่ 2

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีคาใช
จาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 3
  หนา 17  ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
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คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
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นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

วันที่พิมพ : 26/8/2564  11:19:03 หนา : 35/132



หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)  Ethernet Card,  Lan Card, Antivirus Card, Sound C
ard) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใชประชาสัมพันธขอมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา  และการสราง
การรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาว
สาร เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสู
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อให
ขอมูลเป็นไปอยางถูกตองและครบถวน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 51,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับหรับงานประมวลผล  สําหรับ  งานธุรการ อบต.เชียงดา 
จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏหนาที่ 5 รายการ
ที่ 10   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับรองปลัด อบต.เชียงดา  จํานวน 1 เครื่อง
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่งหรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏหนาที่ 6 รายการที่ 12   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 6,300 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) สําหรับ  รองปลัด อบต. จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
ทั้งนี้รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ปรากฏในหนาที่ 15
  รายการที่ 42
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสรางคอม สําหรับดําเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2565  เชน  คาวัสดุ  เครื่องเขียนแบบ
พิมพ   ครุภัณฑ จางเหมาบริการ  และอื่นๆ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2560  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3  หนา 19  ลําดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา องคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
ศึกษา สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ  วิจัย  ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ  ซึ่งมิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,729,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,975,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,975,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,915,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. หัวหนาฝ่ายบัญชี
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได
5. เจาพนักงานพัสดุ
6. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. หัวหนาฝ่ายบัญชี
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
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งบดําเนินงาน รวม 752,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการหรือโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2381 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
 

ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สราง วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จางเหมาแบก
สัมภาระ จัดทําเอกสาร  ลางอัดฟิลม สํารวจ จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ  หนังสือตางๆดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
. 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินงานโครงการเก็บภาษีเคลื่อน
ที่  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 47
 หนา 172

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน 

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
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พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อสวมใสขณะ
ปฏิบัติหนาที่  และวัสดุอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน   โดยเบิก
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
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3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
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รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดา , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกิจการตาง ๆ   ขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกิจการตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดา 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลเชียง
ดา, หนวยกูชีพกูภัยตําบลเชียงดา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพือจายเป็นคาบริการไปรษณีย  ซื้อตราไปรษณีย ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาอินเตอรเน็ตและคาบริการโทรคมนาคม
อื่น ๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED ขาวดํา (18 หนา / นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ . เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ทั้งนี้รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ปรากฏในหนาที่ 16
  รายการที่ 44
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 325,600 บาท
งบบุคลากร รวม 239,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 239,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 239,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง, คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
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เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
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ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
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เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 4,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ของพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 ตัว โดย
มีลักษณะดังนี้ มีพนักพิงสูง มีเบาะรองรับศรีษะ เกาอี้สามารถปรับ
สูงต่ําได วัสดุที่หุมเกาอี้เป็นหนัง PU สีดํา โครงสรางเป็นเหล็ก
หนา แข็งแรงแบบรองรับน้ําหนักไดมาก 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โต๊ะทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ของพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 ตัว โดย
มีลักษณะดังนี้ ขนาดกวาง 80 ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง 75
 ซม.,  มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตูเก็บเอกสารดานขวา และ 1 ตูเก็บเอกสาร
ดานซาย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth รายละเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563   ปรากฏหนาที่ 6  รายการที่ 12
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- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 564,400 บาท

งบบุคลากร รวม 241,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 241,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 241,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง, คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สราง วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จางเหมาแบก
สัมภาระ จัดทําเอกสาร  ลางอัดฟิลม สํารวจ จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ  หนังสือตางๆดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
. 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่  5
  หนา 187

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่  6
  หนา 187
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ซอมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินการซอมแผนป้องกันอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่  12
  หนา  188

ฝึกอบรมการป้องกันภัยทางน้ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัย
ทางน้ํา  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่  11
  หนา 188
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ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
ทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่  8
  หนา 187

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดเครื่องดับเพลิงที่ใชในการดับเพลิง เชน ถังดับ
เพลิง  น้ํายาดับเพลิง สายดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ขอตอ
ตางๆ และอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้  เป็น
ไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นของ (พ.ศ.2561-
2565) ลําดับที่ 
 7 หนาที่  187 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ  เป็นเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ  มีกําลังแรงมาไม
ต่ํากวา 0.8 แรงมา ประกอบพรอมใชงาน  ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 องคการบริหารนสวน
ตําบลเชียงดา  หนาที่......
(เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑและหนวยงานมีความจําเป็นที่จะ
ตองใชเลื่อยโซยนต ขนาดไมต่ํากวา 0.8 แรงมา ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใชงานของหนวยงาน)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,005,162 บาท

งบบุคลากร รวม 836,162 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 836,162 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 631,202 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล แยกเป็น ดังนี้
1.  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
2. นักวิชาการศึกษา 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 162,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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งบดําเนินงาน รวม 169,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง, คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2381 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน

วันที่พิมพ : 26/8/2564  11:19:04 หนา : 73/132



ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
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โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,764,049 บาท
งบบุคลากร รวม 1,293,830 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,293,830 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 923,270 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะของครูผูดูแลเด็ก   เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ  ประกาศ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ผระกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล พ.ศ. 2564

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 238,560 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคาจางที่เพิ่มขึ้น คาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจางเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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งบดําเนินงาน รวม 1,434,019 บาท
ค่าใช้สอย รวม 741,010 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สราง วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จางเหมาแบก
สัมภาระ จัดทําเอกสาร  ลางอัดฟิลม สํารวจ จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ  หนังสือตางๆดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
. 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   เชน  ป้าย
กิจกรรม  คาจัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 -
 2565) ลําดับที่ 
 1 หนาที่ 137
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   เชน  ป้ายโครงการ  คาจัดทําเอกสารประกอบการดําเนิน
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 
 18  หนาที่ 139  

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   เชน  ป้ายโครงการ  คาจัดทําเอกสารประกอบ
การดําเนินโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่  17 
 หนาที่ 139
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 527,010 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา ของ 
-  ศพด.บานเชียงดาจํานวน 319,340 บาท
- ศพด.บานแมดจํานวน   290,830  บาท 
เชน คาจัดการเรียนการสอน คาอาหารกลางวัน คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนฯลฯ เป็นไปตามประกาศ ,หนังสือตางๆ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินภาษีใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ลําดับที่ 20
  หนาที่  140

ค่าวัสดุ รวม 693,009 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 690,009 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน - สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บานงานครัวแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
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นี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอาหารเสริมนม ดัง
นี้ 
1.  อาหารเสริม (นม) 
1.1 โรงเรียนบานเชียงดา 134 คน คน X 7.37 บาท X  260
  วัน  =  256,771  บาท
1.2 โรงเรียนบานแมดวิทยาคม 112 คน คน X 7.37 บาท X  260
  วัน  =  214,614 บาท
1.3 ศพด.บานเชียงดา  46  คน  X  7.37  X  260
  วัน  =  88,145  บาท
1.4 ศพด.บานแมด 42  X  7.37  X  260  วัน  =   80,480  บาท
2. วัสดุคงทน เชน  แกวน้ํา  จานรอง ซอนสอม ฯลฯ  และวัสดุสิ้น
เปลืองเชน ไมกวาด  เขง มุง ผาปูที่นอน ฯลฯ  จํานวน  50,000
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ - เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
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มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร  จํานวน 2 โต๊ะ สําหรับติดตั้ง
ใชงานที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงดาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด
 แหงละโต๊ะ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  ขนาดกวาง 80
 ซม.  ลึก  40  ซม.  สูง  75  ซม.  มีแบบถาดคียบอรดเป็นราง
เลื่อน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 1,033,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,033,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,033,200 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ อบ
ต.เชียงดาสําหรับจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน 
1. โรงเรียนบานเชียงดา นักเรียนจํานวน 134 คน มื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 562,800 บาท
2. โรงเรียนบานแมด  นักเรียนจํานวน 112 คน มื้อละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 470,400 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 505,900 บาท

งบบุคลากร รวม 297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  เจาพนักงาน
สาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริม
สรางวัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 
 เชน  จางเหมาบริการทําความสะอาด  จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย  จางเหมาแบกสัมภาระ  จัดทําเอกสาร  ลางอัด
ฟิลม 
 สํารวจ  จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสุขภาพ จํานวน 160,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสุขภาพ  ในการสืบ
สานพระราชปณิธานดานสาธารณสุขหมูบาน
ละ 20,000 บาท   ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) ลําดับที่  24  หนาที่  146 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  2
 ลําดับที่ 1 หนาที่ 18
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โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แกไขเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 ลําดับที่  1 หนาที่  14

โครงการอบรมใหความรูป้องกันโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการอบรมใหความรูป้องกันโรค
เอดส โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 27
  หนาที่   146
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 876,510 บาท

งบบุคลากร รวม 663,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 663,510 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 621,510 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล แยกเป็น ดังนี้
1.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2. นักพัฒนาชุมชน
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ  เป็น
ไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
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งบดําเนินงาน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง, คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล เป็นไปตาม พระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2381 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สราง วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จางเหมาแบก
สัมภาระ จัดทําเอกสาร  ลางอัดฟิลม สํารวจ จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ  หนังสือตางๆดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
. 2563
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรอง ตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย  รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายอื่นๆ เชน คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  และพวงมาลา หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน   

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
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การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 ตัว โดยมีลักษณะดังนี้ ขนาดกวาง 80
 ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง 75 ซม.,  มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตูเก็บเอกสาร
ดานขวา และ 1 ตูเก็บเอกสารดานซาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 231,780 บาท
งบดําเนินงาน รวม 231,780 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  ,คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง คาป่วยการสําหรับนักบริภาลทองถิ่น ตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการของทางราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 111,780 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยติดเตียง ตอเนื่องที่บาน จํานวน 21,780 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยติด
เตียง ตอเนื่องที่บาน  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม       
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 37  หนาที่  147

โครงการพัฒนาการจายเบี้ยยังชีพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาการจายเบี้ยยังชีพ  โดยมี
คาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่  5 หนาที่   148
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โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมี
คาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 11 หนาที่   149

โครงการศูนยสามวัย สานใยรักแหงครอบครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการศูนยสามวัย  สานใยรักแหง
ครอบครัว   โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 8  หนาที่ 132
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จัดงานวันผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันผูสูงอายุ  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารวาง  ฯลฯ เป็นไปตามราะเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565)  ลําดับที่  8  หนาที่  149   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการหรือโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมในการบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อสวมใสขณะ
ปฏิบัติหนาที่  และวัสดุอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ
ยางหรือหนัง  ผาปิดปาก ปิดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใต
เขา (รองเทาบู๊ต) เสื้อกันฝน  เป็นตน โดยเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 398,000 บาท
งบลงทุน รวม 398,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 398,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักสายศาลากลางบาน - สายแยก
ถนนเสนกลางบาน

จํานวน 398,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักสาย
ศาลากลางบาน - สายแยกถนนเสนกลางบาน  โดยมีรายละเอียด
-  ปริมาณงาน ขุดวางทอ คสล.(ชั้น3)  ขนาด ? 0.40  เมตร
จํานวน 237 ทอน พรอมบอพักจํานวน 34 บอตะแกรงเหล็กปิดฝา
บอ 34 ชุด
-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
-  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
-  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 ลําดับที่ 59 หนาที่ 20
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน  เป็น
ไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลําดับที่  3 หนาที่ 17

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา  (พ
.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลําดับที่  3 หนาที่ 18
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา  เยาวชนประชาชนตําบลเชียงดา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนตําบล
เชียงดา  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือ  ระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนา 151 ลําดับ
ที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 303,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 303,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 303,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมวันเเขงเรือ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันแขงเรือ  เชน คาจัดสถาน
ที่ คาป้ายโครงการ  ฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559    ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดา (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 15  หนาที่   133
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กิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  เชน คาจัด
สถานที่ คาป้ายกิจกรรม  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา(พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 14 หนาที่ 133  

โครงการจัดงานวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกิจกรรมวันเขาพรรษา / แหเทียนเขา
พรรษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561-2565)  ลําดับที่ 13  หนาที่   133

โครงการเฉลิมฉลองวันกอตั้งเมืองอุดรธานี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเฉลิมฉลองวันกอตั้งเมือง
อุดรธานี  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คารถโดยสาร เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561 - 2565) ลําดับที่ 18  หนาที่ 133

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  เชน คาจัดสถานที่ คาป้ายงาน  ฯลฯเป็นไปตามราะเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา(พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 22  หนาที่  134 
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โครงการรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอําเภอสรางคอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของดีอําเภอสรางคอม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา  (พ
.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 132  

โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระ
พุทธศาสนา (หมูบานรักษาศีล ๕)

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมูบานรักษาศีล ๕) เป็น
ไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 26 หนาที่  136

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,543,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,071,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,071,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 709,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง
2. นายชางโยธา
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 295,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า ผู
ชวยนายชางโยธา  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคาจางที่เพิ่มขึ้น คาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจางเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
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งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท.  เชน คาตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา , คาตอบ
แทนกรรมการตรวจงานจาง , คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง, คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการหรือโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
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ค่าใช้สอย รวม 151,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลงซอมแซม ตอเติม เสริม
สราง วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จางเหมาแบก
สัมภาระ จัดทําเอกสาร  ลางอัดฟิลม สํารวจ จัดเก็บขอมูล  ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ  หนังสือตางๆดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)  หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
. 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

คาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายที่เป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใช
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ของเจาหนาที่ทองถิ่น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน 

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
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นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
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ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2564  11:19:04 หนา : 116/132



เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
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ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 6,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 6,300 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
ทั้งนี้รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ปรากฏในหนาที่ 15
  รายการที่ 42
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 2,855,600 บาท
งบลงทุน รวม 2,855,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,855,600 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

กอสรางศาลาพักญาติ จํานวน 175,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการกอสรางศาลาพักญาติ บริเวณ
เมรุเผาศพหมูที่ 3 โดยมีปริมาณงาน
- ปริมาณงาน   ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00   เมตร  หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  72.00  ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
  ลําดับที่ 2  หนาที่  28

กอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงดา จํานวน 16,700 บาท

เพื่อกอสรางกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียง
ดา ปริมาณงานฐานของเสาธงขนาด
กวาง 1.50 เมตร  ยาว 1.50 เมตร  และความสูงของเสาธงจาก
ฐานไมนอยกวา  6  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเชียงดากําหนด  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 3  ลําดับที่ 4     หนาที่  12

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

ปรับปรุงเมรุเผาศพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเมรุเผาศพ  วัดป่าบานบึงสําราญ  หมูที่ 3 
- ตอเติมหลังคาบริเวณทางขี้นเมรุเผาศพ  ปริมาณงาน   หลังคา
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 10 .00   เมตร  พื้นที่ปรับปรุงไมนอย
กวา  50.00  ตารางเมตร  โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบ
ต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  1
 ลําดับที่ 3   หนาที่ 28
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ปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงดา จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียง
ดา  ปริมาณงานรวมพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 12.59 ตร.ม.พรอม
ทาสี โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดา
กําหนด ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3  
 ลําดับที่  3 หนาที่ 12

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนน  คสล.  ซอยนางฉวีวรรณ จํานวน 68,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนน คสล. ซอยนางฉวีวรรณ หมู
ที่ 7
- ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4.00  เมตร ยาว  30.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร  ถมไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50
 เมตร  พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  120.00  ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
 ลําดับที่ 23 หนาที่ 14

กอสรางถนน  คสล.  สายเชียงดา - หนองอั้ว จํานวน 353,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนน คสล. สายเชียงดา - หนอง
อั้ว หมูที่ 1
- ปริมาณงาน ขนาดกวาง 6.00  เมตร ยาว  100.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร  ถมไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50
 เมตร  พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  600.00  ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  1
 ลําดับที่ 1  หนาที่ 11
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กอสรางถนน  คสล.  สายหลังบานนางกอง - วังแคน จํานวน 278,800 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนน คสล. สายหลังบานนาง
กอง - วังแคน หมูที่ 7  โดยมีรายละเอียด
- จุดที่ 1 ปริมาณงาน  ขนาดกวาง 3.00   เมตร ยาว   65.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา   195.00 ตารางเมตร พรอมถมไหลทางลูกรังกวาง
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
- จุดที่ 2  ขนาดกวาง 4.00   เมตร ยาว   72.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา   288.00 ตารางเมตร พรอมถมไหลทางลูกรังกวาง
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย  งบ
ประมาณ 114,000 บาท
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
  ลําดับที่ 21 หนาที่ 14

กอสรางถนน คสล. สายบานนางสมหมาย - วัดป่า จํานวน 352,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนน คสล. สายบานนางสม
หมาย - วัดป่า  หมูที่ 3
- ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4.00  เมตร ยาว  153.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร  ถมไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50
 เมตร  พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  612.00  ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
 ลําดับที่ 8 หนาที่ 12
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กอสรางถนน คสล. สายอางน้ําพาน - บานทาแสนสุข จํานวน 339,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนน คสล. สายอางน้ํา
พาน - บานทาแสนสุข หมูที่ 1
- ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4.00  เมตร ยาว  150.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร  ถมไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50
 เมตร  พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  600.00  ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
  ลําดับที่ 7   หนาที่ 12

กอสรางถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม จากเชียงดา - เหลามวง จํานวน 352,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนนลาดยางทับถนน คสล
.เดิม จากเชียงดา - เหลามวง หมูที่ 5
- ปริมาณงาน ขนาดกวาง 5.00  เมตร ยาว  210.00
  เมตร หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา  1,050.00  ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
 ลําดับที่ 50 หนาที่ 18

กอสรางถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิมบานนายบุญจันทร - บานนาง
วันนา

จํานวน 352,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับกอสรางถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม
บานนายบุญจันทร - บานนางวันนา หมูที่ 8
- ปริมาณงาน ขนาดกวาง 5.00  เมตร ยาว  210.00
  เมตร หนา  0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา  1,050.00  ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
 ลําดับที่ 54 หนาที่ 19

วันที่พิมพ : 26/8/2564  11:19:04 หนา : 125/132



กอสรางลานตากขาว/ผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 239,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานตากขาว/ผลผลิตทางการเกษตร  บาน
โนนสมบูรณ  หมูที่ 4
-  กรุยทางถางป่า ขนาดกวาง 20.00  เมตร ยาว  30.00  เมตร 
-  เทคอนกรีตดสิรมเหล็ก ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 20.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา  40.00
  ตารางเมตร 
-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย 
-  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
-  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   ลําดับที่ 15
  หนาที่  124

ซอมแซมถนนลูกรัง  ขางโรงเรียนบานแมด - หนองเบือ จํานวน 11,400 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับซอมแซมถนนลูกรัง ขางโรงเรียน - หนอง
เบือ  หมูที่ 2  
- ปริมาณงาน ลงลูกรังพรอมเกลี่ยตกแตง ขนาดกวาง  4.00
 เมตร ยาว  1,000.00  เมตร พื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 4,000.00
 ตารางเมตร  โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดา
กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 31 หนาที่ 15
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งระบบไฟฟ้าทดแทนดวยพลังงานแสง
อาทิตย

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งระบบไฟฟ้า
ทดแทนดวยพลังงานแสงอาทิตย บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 4  โดย
มีรายละเอียด
- เจาะบอบาดาลขนาดปากบอกวาง  6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 60.00
  เมตร จํานวน 2 บอ พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบซับเมิรส ดี
ซี  บัสเลส  1500 w  110 v ขนาด 1.5 แรง  
- ติดตั้งแผงโซลาเซลลขนาด 330 -400 w / 40 v จํานวน 4
 แผง จํานวน  2  ชุด
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เชียงดากําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  1
  ลําดับที่  13 หนาที่  27

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K ) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค (กวจ.) จภจถ./ว110 ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม  2561  เรื่อง ซอมแนวทางการปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไวใน
สัญญากอสราง 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 128,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูงานหัตถกรรม จํานวน 20,000 บาท

 ิเพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูงานหัตถกรรม  โดย
มีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 11
  หนา 127
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จัดตั้งกลุมแปรรูปปลาราขามปี จํานวน 20,000 บาท

 ิเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดตั้งกลุมแปรรูปปลาราขาม
ปี  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 16
   หนา  128

ถายทอดความรูการผลิตน้ํายาไลแมลงศัตรูพืช จํานวน 28,000 บาท

 ิเพื่อเป็นคาใชจายในโครงการถายทอดความรูการผลิตน้ํายาไล
แมลงศัตรูพืช  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 2
 หนา 122  
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ผลิตปุ๋ยอินทรียอัดเม็ดและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการผลิตปุ๋ยอินทรียอัดเม็ดและการผลิต
น้ําหมักชีวภาพ  โดยมีคาใชจาย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่ 4
 หนา 122

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
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แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊ส
พิษฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ํา
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2564  11:19:05 หนา : 131/132



เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน  คาป้ายโครงการ  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ  คาตอบ
แทนวิทยากร  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงดา (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลําดับที่ 1 หนาที่ 15
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

5,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

98,000

เงินสํารองจ่าย 264,069

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,257,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,543,200

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 64,550

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

55,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

347,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

5,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

98,000

เงินสํารองจ่าย 264,069

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,257,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,543,200

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 64,550

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

55,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

347,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 672,480 401,520

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

4,361,020 241,400 1,554,472 297,900 621,510

เงินประจําตําแหน่ง 192,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 246,000 36,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 295,560 1,369,560

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

709,800 7,786,102

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 318,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 168,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 342,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

175,000 80,000 10,000 130,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

15,000

กิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000

กิจกรรมวันเเข่งเรือ

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 415,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 60,000

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 140,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

15,000

กิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000

กิจกรรมวันเเข่งเรือ 40,000 40,000

กิจกรรมวันลอยกระทง 100,000 100,000

กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 336,000 48,000 144,000 48,000 48,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000 20,000 30,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

130,000 10,000 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร-สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

220,000

โครงการเก็บภาษี
เคลื่อนที่

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา  
เยาวชนประชาชนตําบล
เชียงดา

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000 720,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 225,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึก
อบรม

15,000 205,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร-สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

220,000

โครงการเก็บภาษี
เคลื่อนที่

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา  
เยาวชนประชาชนตําบล
เชียงดา

150,000 150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสาพระ
ราชทาน

30,000

โครงการเฉลิมฉลองวัน
ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ต่อ
เนื่องที่บ้าน

21,780

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการพัฒนาการจ่าย
เบี้ยยังชีพ

10,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

25,000

โครงการร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ดีอําเภอสร้างคอม

โครงการศูนย์สามวัย 
สานใยรักแห่งครอบครัว

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสาพระ
ราชทาน

30,000

โครงการเฉลิมฉลองวัน
ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

20,000 20,000

โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ต่อ
เนื่องที่บ้าน

21,780

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

50,000 50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการพัฒนาการจ่าย
เบี้ยยังชีพ

10,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

25,000

โครงการร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ดีอําเภอสร้างคอม

50,000 50,000

โครงการศูนย์สามวัย 
สานใยรักแห่งครอบครัว

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

527,010

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (หมู่
บ้านรักษาศีล ๕)

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

527,010

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (หมู่
บ้านรักษาศีล ๕)

13,000 13,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
 จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

15,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับกฏหมายในชีวิต
ประจําวันและกฏหมาย
ท้องถิ่น

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
 จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

15,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับกฏหมายในชีวิต
ประจําวันและกฏหมาย
ท้องถิ่น

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้งานหัตถกรรม

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันโรคเอดส์

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

40,000

จัดงานวันผู้สูงอายุ 30,000

จัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลาร้า
ข้ามปี

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
และอพยพหนีไฟ

20,000

ถ่ายทอดความรู้การผลิต
น้ํายาไล่แมลงศัตรูพืช

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ

ฝึกอบรมการป้องกันภัย
ทางน้ํา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้งานหัตถกรรม

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันโรคเอดส์

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

40,000

จัดงานวันผู้สูงอายุ 30,000

จัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลาร้า
ข้ามปี

20,000 20,000

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
และอพยพหนีไฟ

20,000

ถ่ายทอดความรู้การผลิต
น้ํายาไล่แมลงศัตรูพืช

28,000 28,000

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ

40,000 40,000

ฝึกอบรมการป้องกันภัย
ทางน้ํา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

80,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 135,000 40,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 6,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 690,009

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 20,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

80,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000 40,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 205,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 41,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 750,009

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 65,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

ค่าไฟฟ้า 150,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงาน
ส่วนตําบล

4,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
 LED ขาวดํา (18 หน้า 
/ นาที)

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

ค่าไฟฟ้า 150,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงาน
ส่วนตําบล

4,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

6,300 12,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
 LED ขาวดํา (18 หน้า 
/ นาที)

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000

โต๊ะทํางานพนักงานส่วน
ตําบล

5,000 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ก่อสร้างถนน  คสล.  
ซอยนางฉวีวรรณ

ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายเชียงดา - หนองอั้ว

ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายหลังบ้านนางกอง - 
วังแคน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางสมหมาย - วัด
ป่า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000

โต๊ะทํางานพนักงานส่วน
ตําบล

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ก่อสร้างถนน  คสล.  
ซอยนางฉวีวรรณ

68,000 68,000

ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายเชียงดา - หนองอั้ว

353,000 353,000

ก่อสร้างถนน  คสล.  
สายหลังบ้านนางกอง - 
วังแคน

278,800 278,800

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางสมหมาย - วัด
ป่า

352,000 352,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
อ่างน้ําพาน - บ้านท่า
แสนสุข

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล.เดิม จาก
เชียงดา - เหล่าม่วง

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล.เดิมบ้านนาย
บุญจันทร์ - บ้านนางวัน
นา

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพักสายศาลา
กลางบ้าน - สายแยก
ถนนเส้นกลางบ้าน

398,000

ก่อสร้างลานตาก
ข้าว/ผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างศาลาพักญาติ

ก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียง
ดา

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
อ่างน้ําพาน - บ้านท่า
แสนสุข

339,000 339,000

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล.เดิม จาก
เชียงดา - เหล่าม่วง

352,000 352,000

ก่อสร้างถนนลาดยางทับ
ถนน คสล.เดิมบ้านนาย
บุญจันทร์ - บ้านนางวัน
นา

352,000 352,000

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพักสายศาลา
กลางบ้าน - สายแยก
ถนนเส้นกลางบ้าน

398,000

ก่อสร้างลานตาก
ข้าว/ผลผลิตทางการ
เกษตร

239,500 239,500

ก่อสร้างศาลาพักญาติ 175,200 175,200

ก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียง
ดา

16,700 16,700

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติด
ตั้งระบบไฟฟ้าทดแทน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ข้างโรงเรียนบ้านแมด - 
หนองเบือ

ปรับปรุงเมรุเผาศพ

ปรับปรุงห้องน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียง
ดา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,033,200

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

32,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สุขภาพ

160,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 10,000

รวม 6,737,419 10,036,520 584,400 4,769,211 590,900 1,108,290 573,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติด
ตั้งระบบไฟฟ้าทดแทน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

110,000 110,000

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ข้างโรงเรียนบ้านแมด - 
หนองเบือ

11,400 11,400

ปรับปรุงเมรุเผาศพ 100,000 100,000

ปรับปรุงห้องน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียง
ดา

58,000 58,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,033,200

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

32,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สุขภาพ

160,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 10,000

รวม 453,000 4,399,260 178,000 29,500,000
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