
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานคู

อําเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,949,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,392,228 บาท
งบกลาง รวม 16,392,228 บาท

งบกลาง รวม 16,392,228 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,214 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,214 บาท          
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตอง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  โดย
คํานวณไดดังนี้  คาจางตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  
- 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
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 110,000 บาท

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ
 จํานวน 110,000 บาท          
 เงินสบทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฯ
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  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
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:02 หนา : 3/112



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,952,000 บาท

ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง    
 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,952,000 บาท
  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  
- ชวงอายุ 60-69 ป จํานวน 800 รายฯละ 600 บาทx12
 เดือน เป็นเงิน 5,760,000 บาท
- ชวงอายุ 70-79 ป จํานวน 500 รายฯละ 700 บาทx12
 เดือน เป็นเงิน 4,200,000 บาท
-ชวงอายุ 80-89 ป จํานวน 170 รายฯละ 800 บาทx12
 เดือน เป็นเงิน 1,632,000 บาท
อายุ 90 ขึ้นไป จํานวน 30 รายฯละ 1,000 บาทx12 เดือน เป็น
เงิน 360,000 บาท
 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริ
บูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 แกไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,432,000 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,432,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
อายุต่ํากวา 18 ปลงมา จํานวน 30 รายฯละ 1,000 บาทx12
เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท
อายุต่ํากวา 18 ปขึ้นไป จํานวน 320 รายฯละ 800 บาทx12
เดือน เป็นเงิน 3,072,000 บาท
  เพื่อจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553และแกไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:02 หนา : 4/112



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
จํานวน 5 รายฯละ 500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท
 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดย
ถือปฎิบััติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553และแกไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

 
เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท          
- เพื่อใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม  เชน
การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย น้ําป่าไหล
หลาก แแผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว ไฟป่าและหมอกควัน โรค
ติดตอและโรคระบาด เป็นตน
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 397,014 บาท

รายจายตามขอผูกพัน      
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท
.) จํานวน 397,014 บาท        
-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนขาราชการสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการและมี
สิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู  เงินที่มีผูทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหาร
สวนตําบลใหจายในอัตรารอยละ 2 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ 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 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เงินชวยพิเศษ       
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท        
  
- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล[บานคูถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ
. 2560 
(สํานักปลัด)
   

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,057,900 บาท

งบบุคลากร รวม 7,856,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 600,480 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก อบต. ตั้งไว  244,800
  บาท  เดือนละ 20,400  บาท จํานวน 12 เดือน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน รองนายก อบต. ตั้งไว  269,280
  บาท คนละ 11,220 บาท ตอเดือน จํานวน 2 คน   จํานวน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-  เพื่อจายเป็นเงินเดือน เลขานุการ นายก อบต. ตั้งไว  86,400
  บาท  เดือนละ 72,000  บาท จํานวน 12 เดือน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  นายก อบต.  ตั้งไว  21,000
 บาท เดือนละ 1,750  บาท  จํานวน 12  เดือน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง รองนายก อบต.  ตั้ง
ไว  21,120 บาท จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท   จํานวน  12
  เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
     
      

          

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  นายก อบต.  ตั้งไว  21,000
 บาท เดือนละ 1,750  บาท  จํานวน 12  เดือน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง รองนายก อบต.  ตั้ง
ไว  21,120 บาท จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท   จํานวน  12
  เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ตั้งไว  86,400
 บาท เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา อบต.ตั้งไว 134,640
 บาท เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.ตั้งไว 110,160
 บาท เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.ตั้งไว 86,400
 บาท เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 12 คน ๆ
 เดือนละ 7,200 บาท ตอ จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,717,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,456,200 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น
จํานวน 4,456,200 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
ปลัด                                                                        
                                                                              
                                                                              
                       
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                     
                                                                              
                                                                              
                                          จํานวน 12 ตําแหนง 12
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) 1 อัตรา
2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) 1 อัตรา
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3. หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
4. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 1 อัตรา
6. นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  1 อัตรา
7. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  1 อัตรา
8. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  1 อัตรา
9. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  1 อัตรา
10. เจาพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 1 อัตรา
11. นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 1 อัตรา
12. นิติกรชํานาญการ 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล
หรือเงินปรับเพิ่มตางๆ
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนักบริหารงานทองถิ่นระดับ
กลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)รายเดือนๆละ 7,000
 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน สังกัดสํานักปลัด
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
3. หัวหนาสํานักปลัดในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 985,080 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ(สํานัก
ปลัด) จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน 
1.ตําแหนงผูชวยนักทรัพยฯ
2.ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหฯ
3.ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (สํานักปลัด)
จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา
1. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
2. ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
     
      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติ
คณะรัฐมนตรี  สําหรับขาราชการที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือ
กฎหมายกําหนด  จํานวน 2  ตําแหนง  2 อัตรา 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)
1. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
2. ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 3,107,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 427,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  50,000  บาท  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
-เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
คาสัมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
 -คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-เงินรางวัล
-เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ 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) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 342,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
ปลัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
 พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักปลัดซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบกระรวงมหาดไทย วา
ดวย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานทองถิ่น พ.ศ
.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,697,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 760,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
คาจางเหมายานพาหนะ 
คาจัดเตรียมสถานที่
คาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการ
คาจางเหมาและรักษาตนไมหรือสวนหยอม หรือสนามหญาของ
อบต. คาจางเหมาทําความสะอาดอบต.
คาจางเหมาอยูเวรยาม
 คาจางเหมาตอนรับและบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาจางเหมาพรอมติดตั้งเครื่องเสียง , ลําโพง , ไมค ฯลฯ คาจาง
เหมาพรอมติดตั้งระบบสัญญาโทรศัพทพรอมอุปกรณ เพื่อใชเป็น
เบอรของหนวยงานในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและโทร
สาร  คาจางเหมาอื่นๆ ที่คาดไมถึง ฯลฯ ตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เพื่อจายเป็นคาจางในการคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ หรือ
เขาปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองการประชุมสภา อบต. ในการ
จัดประชุมสภาเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานคู  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  หรือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร กระตุนเตือนใหประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิและ
หนาที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนใหประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งใหไดมากที่สุด อีกทั้งใหความรวม
มือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและตามความเหมาะ
สม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่การเลือกตั้ง  คาป้าย  แผนพับ และสื่อ
อื่นๆ  คาวัสดุ  และอุปกรณในการเลือกตั้ง  คาน้ํา  น้ําแข็ง  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  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) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
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 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  68 หนา 50 )

คาใชจายในการดําเนินโครงการ big cleaning day จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายโฆษณา , ป้ายประชาสัมพันธ , คา
หาร และคาเครื่องดื่ม ฯลฯ ในการดําเนินงาน
โครงการ Big Cleaning Day ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  69
  หนา  50 )

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานฯ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารพรอมเขาเลม , คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ , คากระเป๋า , คาอาหาร , คาตอบแทนวิทยากร , คา
ป้าย , ที่ของที่ระลึก ฯลฯ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชนสุขประชาชน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่   72 หนา 51 )
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัด) จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของผูบริหารทองถิ่น  เจาหนาที่
ทองถิ่น ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกกอนทิ้ง) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดงานโครงการโครงการรณรงคการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน(แยกกอนทิ้ง)
ไดแก  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาน้ําดื่ม    ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 70 หนา 51)
   

โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้งทั่ว
ไป  เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนดนอกเหนือจากเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหการดําเนินงานและประสาน
งานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการใหการเลือกตั้งเป็น
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ไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายในการจัดอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง  รวมทั้งผูสมัครและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง  คาใช
จายในการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง เชน คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอตโฆษณา คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  แบบพิมพหรือคูมือตางๆ คาเครื่องเขียน และวัสดุ
ตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  คาพิมพบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้ง/ผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้งและ
คูหาลงคะแนน คาเชาเต็นท สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือก
ตั้ง  คาจัดสถานที่และจางเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง  คา
วัสดุ/อุปกรณที่ใชสําหรับการจัดทําป้ายประกาศผลการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวย
การการเลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและที่
เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง
บรรลุวัตถุประสงค  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 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 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
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ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 71 หนา 51)
     
           

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การ
รักษษวินัยและความโปรงใสในการปฎิบัติงาน สําหรับขาราชการ
พนักงานและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลบานคู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขประชาชน ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 74  หนา 51)
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 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
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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 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
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ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 532,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุสิ่งของเครื่องใช
สํานักงาน ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
ถาย เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน เกาอี้พลาสติก ธงชาติ เป็นตน ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 65,000 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
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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 ถังแกส 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 ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 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
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- 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 หนากากใสเชื่อมเหล็ก 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจัดซื้อวัสดุตางๆเชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน นําัมันเบรค น้ํากรด น้ํากลั่น ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0802/ว
 1095 ลวท 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องสําหรับรถยนตของ
ทางราชการ เครีััองตัดหญาหรือเครื่องสูบน้ํา เครื่องพนหมอกควัน
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. เป็นตน ฯลฯ ตามหนังสือสั่ง
การที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 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 ฟลมสไลด 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ เมาท หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร เป็นตน ตามหนังสือที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุอื่น จํานวน 5,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทรายการอื่นๆ ตามหนังสือที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานคู
- 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 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานคู 
- 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลบานคู  
- 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 
- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป)
- 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8
 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการ
 ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
 กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
 เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid
 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด NETWORK จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network                จํานวน  12,000 บาท
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดาสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ
. 2562                                                       
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
     

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
     

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาเจาที่ประจําศูนยฯ
-คาวัสดุอุปกรณฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
     
        

          

     

อุดหนุนสวนราชการในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2565 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,920,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,403,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,403,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,860,200 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 1,860,200.00 บาท          
เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง จํานวน 5 ตําแหนง  5 อัตรา    ดังนี้      
1.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ผูอํานวยการกองคลัง     
2.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ     
3.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  
   
4.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจาพนักงานจัดเก็บราย
ไดฯ     
5.  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน เจาพนักงานธุรการฯ       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง   จํานวน 42,000 บาท          
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน จํานวน 1
 ตําแหนง 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
1.นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 487,680 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 487,680 บาท         
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน(กองคลัง)     
1.  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี     
2.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     
3.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 14,040 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 14,040 บาท          
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติ
คณะรัฐมนตรี  สําหรับขาราชการที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือ
กฎหมายกําหนด  
  จํานวน 3  ตําแหนง  3 อัตรา 12 เดือน (กองคลัง)     
1.  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี     
2.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     
3.  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000
 บาท          
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 
   

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:03 หนา : 36/112



คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง
ประจํา จํานวน  50,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)
   

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ     จํานวน   10,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็น
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เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผู
มีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  ที่เป็น
การจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นตน  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จางที่ปรึกษา, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คา
จางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหได
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 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 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง)
   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  รวมทั้ง
การเดินทางไปฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการ
คลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-
Laas)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย

จํานวน 50,000 บาท
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย จํานวน 50,000
 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิก
จาย พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

โครงการปรับปรุงแผนที่และสํารวจภาคสนาม จํานวน 30,000 บาท

โครงการปรับปรุงแผนที่และสํารวจภาคสนาม  จํานวน  30,000
 บาท          
เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงแผนที่และสํารวจภาค
สนาม   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท          
3)  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน   30,000
    บาท
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
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(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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน  50,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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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 ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตูยาสามัญประจํา
บาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
1)  ประเภทวัสดุสํานักงาน      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
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เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตูยาสามัญประจํา
บาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (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 แบบพิมพ ผาสําลี สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:03 หนา : 44/112



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
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
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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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
 

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท
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 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 379,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
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(1) นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการจํานวน 1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
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เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:03 หนา : 50/112



ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ     
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย      
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิก
จาย  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

เดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
เชาที่พัก  คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของ   ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที4่)  พ.ศ.2561 และระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน  15,000 บาท          
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- 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 ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตูยาสามัญประจํา
บาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
1)  ประเภทวัสดุสํานักงาน      จํานวน   15,000   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
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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 ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตูยาสามัญประจํา
บาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (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 แบบพิมพ ผาสําลี สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื่อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ เมาท หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร เป็นตน ตามหนังสือที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู
 4 ฟุต ขนาด 120(ก)*40(ล)*86(ส)ซม.
- 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 ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด NETWORK จํานวน 12,000 บาท

จัดชื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 
      จํานวน  12,000 บาท
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562                               
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนชวง
เทศกาลสําคัญ เชน คาป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาเตนท
เหมา คาวัสดุตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของและจําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 ก.ย. 2557 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลว 9 เม.ย. 2563 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 649 ลว 2 เม.ย. 2564 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาใหแกอาสาสมัครเพื่อเป็นคาป่วยการการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฏหมายวาดวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สิทธิเบิกจายได โดยใหนําหลักเกณฑตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 มาบังคับ
ใช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
 .2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  41 หนา  42)

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉูกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อให
บริการผูป่วยฉูกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

จํานวน 120,000 บาท

โครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉูกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อ
ใหบริการผูป่วยฉูกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล จํานวน 120,000
 บาท          
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานของอาสากูชีพ อบต.บานคู
รวมทั้งคาตอบแทน อาสากูชีพและกิจกรรมอื่นๆ ในการใหบริการ
ชวยเหลือผูป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่
ตําบลบานคู ใหไดรับการชวยเหลืออยางปลอดภัยและทันทวง
ที กอนสงถึงโรงพยาบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 42 หนา 42)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการอาสากูชีพ อบต.บานคู จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินโครงการอาสากูชีพ อบต.บาน
คู จํานวน 20,000 บาท           
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการของอาสากู
ชีพ อบต.บานคู การฝกอบรมทบทวนอาสากูชีพ ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 44 หนา 43

โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูการป้องกันและระงับอัคคีภัยให
กับประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ใหกับประชาชน จํานวน 20,000 บาท           
 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเสริม
สรางความรูการป้องกันและระงับอัคคีภัยใหกับประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 )
(สํานักปลัด)
   

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 100,000 บาท           
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ ให
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไดเพิ่มความรูความ
สามารถและตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็น
การฝกทักษะการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อเกิดทัศนคติที่ถูกตองใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปัญหาพรอมทั้ง
การใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนแนวรวมและเป็นแกนนําใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองที่นั้นๆ  เพื่อรวมปฏิบัติ
งานในสถานการณสาธารณภัยตางๆ กับเจาหนาที่ของรัฐไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ เพื่อลดอันตราย
ไดเร็วที่สุดและเกิดความเสียหายนอยที่สุด  โดยมีคาใชจาย
ประกอบไป  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาอุปกรณในการฝกอบรม  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ อาทิ  แกสถังใหญ (LPG) แกสเล็ก (LPG) น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันดีเซล คาอัดน้ํายาดับเพลิงชนิดผงแหง เป็นตน  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  คาเครื่องแบบ (ชุดเวส) และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 46
 หนา 43)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
     
                 
        
 

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท
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โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท           
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบาน
คู เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพรอม และการ
สรางภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย  ผูเขารับ
การฝกอบรมสามารถชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ โดยมีผูอํานวยการทอง
ถิ่นเป็นผูควบคุมและสั่งการโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
(บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  )
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ทั้งวัสดุคงทน และวัดุสิ้น
เปลือง ตางๆ เชนถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายฉีดน้ําดับ
เพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอ หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรแกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 ขอ105 ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งานจราจร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  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
- เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุจราจรในการดําเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนทองถิ่น  รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศบาล
สําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญา
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ญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจาจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ  สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ 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) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,799,092 บาท

งบบุคลากร รวม 3,869,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,869,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,336,460 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง 3
 อัตรา           
12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 4
 อัตรา 12          
เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา ตั้ง
ไว 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเงินคาวิทยฐานะชํานาญการใหแกพนักงาน/ขาราชการ
ครู    
จํานวน 1 ตําแหนง 4 อัตรา   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทั่วไปกับการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,274,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก 
 จํานวน 1 ตําแหนง 3 อัตรา 12 เดือน คาตอบแทนพนักงานจาง
ทั่วไป
 จํานวน 1 ตําแหนง 3 อัตรา คาพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง
ผูชวยนักวิชาการศึกษาฯ 
 จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา คาตอบแทนมีพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนงพนักงานขับรถรับ-สง
 นักเรียน    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3
 ตําแหนง 3 อัตรา
12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
 

งบดําเนินงาน รวม 2,551,592 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฎิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกตอหรือวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
๒) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.4/ว1409ลงวันที1่7 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (กองการศึกษา)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิ์
เบิกไดรับ  
-ตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรไดรับ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. ๒๕๖๒
๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
๔) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กด ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
๕) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กด ๐๔๐๘.๕/ว ๓๗๑ ลง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยน
ประเภทสถานศึกษาในระหวางปการศึกษา 
๖) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กด ๐๔๐๘.๕๓/ว ๒๒๒ ลง
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,268,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาบริการทั่วไป คา
จางเหมาบริการขับรถ คาจางเหมาทําความสะอาด และคาจาง
เหมาอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
.0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๖) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมานรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ รวมถึงคาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และ
คาอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝก อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองการ
ศึกษา)

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยผูดูแลเด็ก,ผู
ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการเดินทางไปราชการ  คาลง
ทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย

จํานวน 38,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝก
อบรมเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)

โครงการปฐมนิเทศประชุมผูปกครอง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ อาหารวางและเครื่องดื่ม น้ํา
ดื่ม   น้ําแข็ง ป้ายโครงการฯลฯ ใหแก ผูปกครองและผูเขารวม
ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมสุขภาพเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานคู

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคู อัตรา
คนละ 200 บาท /คน/ป จํานวน 100 คน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3
-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
คู อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 95 คน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคู อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 100 คน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคู อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 100  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริการการศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 161,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว)สําหรับเด็ก
ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนตําบลบาน
คู จํานวน 95 คน อัตรา คนละ 1,700 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
 (กองการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานคู

จํานวน 514,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลบานคู จํานวน 100 คน คน
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวัน
ที่ 18 ก.ค. 2565 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,213,592 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม หมึก สี  ปากกา  ดินสอ  น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือสํานักงบ
ประมาณ  ดวนที่สุด ที่ บร 0463/ว 197 ลงวันที่  30
  กันยายน  2545  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวน  ที่ มท 0808.2/1657  ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
 0808.2/1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา  
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และใหหมายความถึงรายจายดังตอไปนี้ 
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๑) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
๒) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
๓) รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น ๒ 
ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูกพื้น ตะแกรง วาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือ
แผนป้ายตางๆ ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ๊นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ.2562
๓) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,178,592 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ที่นอน  แปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน แป้ง สบู น้ํายาลางจาน ของใชภายในครัว ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท0808.2/1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมากที่  มท 0808.2/1134
  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืดนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรืเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใชหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
๑) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม คัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
๒) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
๓) รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
ก.ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืดนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้
หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกว น้ํา จานรอง ถวยชาม  ซอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
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ไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา สายยาฉีดน้ํา 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 ผาปูโตะ น้ําจืดที่ชื้อจากเอกชน ฯลฯ และอาหารเสริมนม ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในตําบล 4
 แหง และเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 5061 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท. ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แหง โรงเรียนบานคู(คุรุศิษย
วิทยาคาร) , วัดพนม
วันสระทอง , อมรสิริสามัคคี ระดับชั้นอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6
 จํานวน 460คน คนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน
เงิน 935,272 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
คู จํานวน 100 คน  คนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน
เงิน 203,320 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือดังนี้ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
 รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืดนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นและใหความหมายรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1) รายจายเพื่อการประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
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ปรุงวัสดุ
2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรมีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4) รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
ก.ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดแลวเสียหาย ไมสามารถซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกขอมูล  เทป
บันทึก พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมแซมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือพิมพ(Key board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่
ชิป(MeMory Chip) เชน คัตชีทฟตเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็น
ตน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเบิก
จายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 522,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 
     เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
     ราคา 20,000 บาท เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
     ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
        คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา    ๔ แกน
หลัก (๔ core) และ ๘ แกนเหมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผล (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา  ๔ GHz จํานวน  ๑ หนวย 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ ไม
นอยกวา  ๑ TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา ๒๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน  ๑ หนวย (กองการศึกษา)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด NETWORK จํานวน 12,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network                จํานวน  12,000 บาท
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562    (กองการ
ศึกษา)                                                    
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารโดมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคู

จํานวน 490,000 บาท

กอสรางโดมอาคารโดมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานคูขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓ 
เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) กองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,856,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,856,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ จํานวน 1,856,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอาหารกลางวัน ตั้งแตชั้นอนุบาลและ
เด็กป.1-  ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตําบลทั้ง 4
 แหง ไดแก โรงเรียนอมรสิริสามัคคี , โรงเรียนวัดพนม
วัน , โรงเรียนวัดสระทอง , โรงเรียนบานคู(คุรุศิษย
วิทยาคาร) จํานวน 442 คน คนละ 21 บาท จํานวน 200วัน เป็น
เงิน1,856,400.-บาท กรณีสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอื่น ตั้งในวง
เงินอุดหนุนโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 5061
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:03 หนา : 80/112



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 455,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 155,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยวัสดุคงทน เครื่อง
วัดอุณภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เลือด สายยาง ลูกยาง น้ํายา
ตางๆ เคมีภัณฑ เครื่องมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัยชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช
ครั้งเดียว) ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการสาธารณสุข 
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1-15
  จํานวน 300,000  บาท  หมูบานละ 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสม
ของบริบทในพื้นที่ และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
ราชการเป็นสําคัญ  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในดานสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด คาจัดเตรียมสถานที่, คาอุปกรณตางๆ ,คา
อาหาร,คาอาหารวาง,คาวิทยากร,คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาเครื่องเสียง ฯลฯ โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฏาคม 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 43 หนา 42 )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 92,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอโรคไขเลือดออก จํานวน 32,000 บาท

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ
- คาจางเหมาฉีดพนยุงหรือเบี้ยเลี้ยง
- วัสดุอุปกรณเครื่องพนฉีดสารเคมี ถาน แบตเตอรี่ สาย
สะพาย เครื่องทําความสะอาดเป็นตน
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลว 15 พฤษภาคม 2563
(สํานักปลัด)
     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัคซีน คาป้าย คาอุปกรณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 38 หนา 40)
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุและรวม
กิจกรรมเนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มสําหรับผูมารวมงาน คาเวที คา
เครื่องเสียง คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินการแขง
ชัน คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมผูสูงอายุในวันผู
สูงอายุแหงชาติ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  29 หนา 38)
 (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการดําเนินโครงการวันสตรีสากลและอบรมใหความรู
บทบาทหนาที่สตรีตอสังคมไทย

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการวัน
สตรีสากลและอบรมใหความรูบทบาทหนาที่สตรีตอสังคมไทยและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงานปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 38 หนา 30)
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มสําหรับผูมารวมงาน คา
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมวัน
เยาวชนแหงชาติปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะหงานสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 31 หนา38)
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมฝกอบรม
อาชีพ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆคา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบานคูปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 23 หนา36)
 (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพผู
พิการ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานโครงการ  โครงการสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพผู
พิการปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห(ลําดับที่  32 หนา 38)
 (สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนและสงเสริมการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬา
ตําบลบานคู

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร เงินรางวัล/ถวย
รางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ คาป้ายโครงการและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินงาน สนับสนุนและสงเสริมการออก
กําลังกายและการกีฬาใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลบาน
คู ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่ 26 หนา 36)
 (สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

  คาจางสํารวจขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 10,000
 บาท           
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสํารวจติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า  ภายใน
เขตพื้นที่ตําบลบานคู โดย ดําเนินการตามแบบและขอกําหนดของ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาค (รายละเอียดจากการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอนาโพธิ์)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน
 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท          
เพื่อจายเป็นคาวัสดุ-อุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอดไฟฟ้าสอง
สวาง  โคมไฟฟ้าพรอมขาหรือกาน  ไฟฟ้าระบบพลังงานแสง
อาทิตย  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครื่องรับ
โทรทัศน  จานรับสัญญาณ  บัลลาสต  สตารเตอร  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับงาน
ไฟฟ้าและวิทยุ  งานชาง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและประปา
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานการจัดทําแผนชุมชน/หมู
บาน และแผนพัฒนาทองถิ่น ในการสงเสริม สนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและเพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ ตาม
หนังสือ ที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม 2553
  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ลําดับที่  88 หนา 55)
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมการเรียนรู นอกชั้นเรียน 
(ทัศนศึกษา)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาจางเหมา รับ-สง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับเด็ก เจาหนาที่และครูที่เขารวมโครงการ คา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเจาหนาที่และครูที่เขารวมโครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาบัตรเขาชม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ คาของขวัญ ของ
รางวัล       คาขนม  คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง  คาจัดทํา
ป้ายโครงการ  คาจางเหมาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กในชุมชนเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาลทั้ง 15 หมูบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี งานบุญประเพณี 
- เพื่อจายเป็นใชจายในการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม งาน
บุญประเพณี  วันสําคัญ งานรัฐพิธี เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช งานบุญประเพณีทองถิ่น
ตางๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบล
บานคู ไดแก คาจางเหมาขบวนนํา รถนําขบวนแหบั้งไฟ รถผา
แดง-นางไอของ องคการบริหารสวนตําบลบานคู คาจางเหมา
ตกแตงสถานที่ คาจางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง/เครื่องเสียง
สนาม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ป้ายฐานจุด
บั้งไฟ คาจางเหมาจัดทําฐานบั้งไฟพรอมอุปกรณ คาเงินรางวัลแขง
ขันบั้งไฟขึ้นสูง เงินรางวัลในการประกวดขบวนแฟนซี คาตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดบั้งไฟขึ้นสูง คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแฟนซี คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง
สําหรับแขกผูมารวมงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู ภูมิปัญญาทอง
ถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรู ภูมิปัญญาทองถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผน
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี งานบุญประเพณี 
- เพื่อจายเป็นใชจายในการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม งาน
บุญประเพณี  วันสําคัญ งานรัฐพิธี เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช งานบุญประเพณีทองถิ่นตางๆ 
(กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนา
โพธิ์ ประจําป พ.ศ. 2565 ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,962,720 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,392,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,392,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 978,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 ตําแหนง 3
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง)
2. ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
3. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง        
 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงาน
ชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 372,360 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง       
- เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวพนักงาน จํานวน 2 ตําแหนง 2
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า
2.ผูชวยนายชางโยธา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น         
-เพื่อจายคาตอบแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวด
ราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจาง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156  วันที่ 9
 กันยายน 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา  
        
 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
 

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    
 คาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม      
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
   

คารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 20,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน  คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางกระทําระบบแผนที่ภาษี คา
จางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรัปรุงโด
เมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดทําผังเมือง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองและการพัฒนา
บุคลากร ใหมีความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคารงาน
พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมือง   เพื่อใหสามารถรวมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมชุมชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891/ ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนอมรบ
สัมมนา และคาใชจายอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง ฯลฯเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

พื่อใชจายเป็นคาทดสอบคุณภาพน้ําประปาและสํารวจแหลงน้ํา
บาดาลสารเคมี สารกรองและทอน้ํา ที่ใชสําหรับอุปโภค
บริโภค ในเขตตําบลบานคู ใหไดมาตรฐานการประปาสวน
ภูมิภาค ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย

จํานวน 50,000 บาท

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย        
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิก
จาย  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง ทองถิ่นขาราชการและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท        
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
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เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน 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 ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน
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วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:11:03 หนา : 99/112



 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท         
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
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- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ 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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
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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 ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน
     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท          
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น 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
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแส 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 งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 1,720,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,720,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องเจาะคอลิ่งถนนคอนกรีตพรอมอุปกรณ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอลิ่งถนนคอนกรีตพรอม
อุปกรณ เชน
- เครื่องเจาะคอลิ่ง พรอมขา ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
- ดอกคอลิ่ง ขนาด 102 มม. (4 นิ้ว) 
x 450 มม. (แกน 1-1/4 นิ้ว) จํานวน 1 กระบอก 
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ (สตารท
ไฟฟ้า) จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนา 93
 ขอ 13 กองชาง 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,620,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

-  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู 2 บานทุงบอ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานนายสงคราม ไปบาน นางวรรณา หมู 2 บานทุง
บอ ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 174 ตารางเมตร 
วางทอ คสล. ศก. 0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน  พรอมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 15 บานหนองผักบุง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสามแยกกลางหมูบาน ไปทางบานนายทองลวน นาม
เคา ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 บานโนนตะครอ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 12 บานโนนตะครอ จํานวน 2 สายทาง สายที่ 1 ซอย
ดานหนาวัด  ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร  สายที่ 2 ซอยดาน
ขางวัด ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางทั้งสองสายไมนอยกวา 183 ตาราง
เมตร   พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง
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- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหนองลุมพุก จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 1 บานหนองลุมพุก ไปตามทิศใตของหมู
บาน ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหนองแอ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 5 บานหนองแอ จากหนาโรงสีไปทางคูหนอง
แอ ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานคู จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 6  บานคู จากบาน นายสืบ ปานคะเชนทร ไป
บาน นายเสวต นมัสไธสง ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 45
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานดอนกลาง จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 7  บานดอนกลาง ซอยบานกํานัน  ขนาด กวาง 3
 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 156 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง
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- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานโสกดินแดง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 8  บานโสกดินแดง จากศาลาเอนกประสงค ไปทาง
สามแยกบานหนองแอ ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 45
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานโคกพงาด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 9  บานโคกพงาด จากหนาวัดทางเขาหมู
บาน  ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 บาน
โนนสะอาด

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซอมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 13 บานโนนสะอาด เสนดานทิศใตหมูบานไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 180 ตารางเมตร   พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

- โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 14 บานคู จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการซอมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 14 บานคู จากคุมโนนงิ้ว ไปบานนางสีสุก พุง
ไธสง   ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 180 ตารางเมตร   พรอมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง
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- โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู 10 
บานหนองจาน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก  หมู 10 บานหนองจาน สายไปคลองหวย
นอย  ขนาดกวางเฉลี่ย  3 เมตร ยาว 406 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 1,218 ตารางเมตร   พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบ อบต. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง

- โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู 11 
บานโคกเมฆ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก  หมู 11 บานโคกเมฆ จากทางทิศตะวันตกหมู
บาน ไปบานนายมนัส ปุผามาลา   ขนาดกวาง
เฉลี่ย  3 เมตร ยาว 406 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,218 ตารางเมตร   พรอมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

- โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมูที่ 3 
บานเกาโก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร
โดยการลงหินคลุก  หมูที่ 3 บานเกาโก จากนานางเพลินจิต ชู
สุข ไปนานางทองดํา โปรยไธสง   ขนาดกวาง
เฉลี่ย  3 เมตร ยาว 406 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,218 ตารางเมตร   พรอมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปโคกกลางของหมูบาน 
หมู 4 บานบง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปโคกกลางของหมูบาน ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 45
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 180 ตารางเมตร 
  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
. กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.หลังเกา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
. หลังเกา ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 3 เมตร พรอม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ
สราง
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท

(1) คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
จํานวน  30,000   บาท 
. - เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคูมือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 กรกาคม 2541
5) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
6) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม 2561
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 08082/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาป้าย ฯลฯ
 - เพื่อจายเป็นคาอาหาร ฯลฯ
 - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชในโครงการ ฯลฯ

สํารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชบริเวณป่าชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาป้าย ฯลฯ
 - เพื่อจายเป็นคาอาหาร ฯลฯ
 - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชในโครงการ ฯลฯ
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