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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 เร่ือง 

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ของ 

 
องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 
อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น     45,723,000   บาท       แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป      
งานบริหารทั่วไป                รวม   10,186,956  บาท 
งบบคุลากร         รวม     6,161,556  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)         รวม      3,089,520    บาท 
1.ประเภท เงินเดือน/เงินคาตอบแทน/นายก/รองนายก                  ต้ังไว       598,320      บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินคาตอบแทน/คาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี      
      -  นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน   286,800.00  บาท 
      -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน   311,520.00  บาท 
      ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา      

2.ประเภทคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองคการบริหารสวนตําบล                                             ต้ังไว        86,400      บาท  
   เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุดที่ มท 
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา      
 

สํานักงานปลัด 
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3 .ประเภทคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา                     

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                            ต้ังไว      2,383,300    บาท       
      เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก 
      -  ประธานสภาฯ  เปนเงิน  134,640 บาท 
      -  รองประธานสภาฯ  เปนเงิน  110,160 บาท 
      -  เลขานุการสภาฯ  เปนเงิน    86,400 บาท 
      -  สมาชิกสภาฯ  เปนเงิน         2,052,100 บาท 
      ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา     

หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)      รวม   3,093,536    บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน       ต้ังไว     2,000,000     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล จํานวน  6 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามพระราชบัญญติัระเบียบบรหิารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

2.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   ต้ังไว         20,000     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่  6)           
พ.ศ. 2558 

3.ประเภทเงินประจําตําแหนง      ต้ังไว       200,000     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือน นักบริหารงาน อบต. ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

4.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     ต้ังไว       783,536     บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 5 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดือน 
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

5.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง     ต้ังไว         90,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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งบดําเนินงาน                รวม   3,993,000    บาท 
หมวดคาตอบแทน       รวม     325,000    บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  ต้ังไว        35,000     บาท 
 1.1 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผู ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบั ติงานอันเปนประโยชนตอทางราชการ              
ต้ังไว 5,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 
 1.2 เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจาย
ไดทุกรายการในวงเงินที่ ต้ังไว 30,000 บาท 

2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว        40,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3.ประเภทคาเชาบาน         ต้ังไว        200,000     บาท 
   เพื่ อจ ายเป นค าเช าบ าน ใหแกพ นักงานสวนตําบล  ต้ั งจ ายจากเงินรายได  เป นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  

4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    
 4.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ต้ังไว         30,000     บาท 
       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ/พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจํา ต้ังจายจาก
เงินรายได เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม  

  4.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถ่ิน                       ต้ังไว          20,000     บาท 
      เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร อบต. ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม  

หมวดคาใชสอย         รวม    2,443,000   บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  
 1.1 คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ         ต้ังไว       100,000      บาท 
        เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
หนวยงาน คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ัง
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เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาประกันภัยรถราชการ และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2562      

  1.2 คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา                        ต้ังไว        500,000    บาท 
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาข้ึนศาล คาฤชาธรรมเนียม คาสงหมายโจทก 
และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2.ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                        ต้ังไว         40,000     บาท 
  2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองใน
โอกาสตาง ๆ เชน การตอนรับสวนราชการ ผูมาตรวจเย่ียมหรือมาศึกษาดูงาน พิธีเปดอาคาร และอื่นๆ ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่          
5 กุมภาพนัธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

  2.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองผูเขารวม
ประชุมสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการทีไ่ดรับแตงต้ังตามกฎหมาย และอื่นๆ ต้ังจายจากเงิน
รายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

3.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ                  
   3.1 การจัดการเลือกต้ังผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.            ต้ังไว      1,300,000     บาท   
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกต้ังผูบริหารสมาชิกสภา อบต. การเลือกต้ังซอม และอื่นๆ      
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน        
พ.ศ. 2562     

   3.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                               ต้ังไว          30,000     บาท 
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา   
ที่พัก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาผานทางดวน คาบริการจอดรถ และอื่นๆ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม  

    
 



๕๐ 
 
3.3 คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไมและพวงมาลา            ต้ังไว          3,000      บาท 
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดหา พวงมาลัย ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา และอื่นๆ  
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

   3.4 โครงการประชาคมแผนชุมชนและโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี   ต้ังไว          20,000     บาท  
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร เครื่องด่ืม ประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808 .2/ว 0766 ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2563 เรื่ อง  ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 39 ลําดับที่ 3 

    3.5 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงาน          ต้ังไว        300,000    บาท 
         เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและสมาชิกสภาฯ และ
ผูนําทองที่ อสม. โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน และอื่นๆ 
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.
2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 39 ลําดับที่ 4 

4.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน         ต้ังไว        150,000    บาท 
   เพื่ อจ ายเป นค าบํ ารุ งรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เชน  คาซอมคอมพิ วเตอร  เครื่ องพิ มพ ดีด 
เครื่องปรับอากาศ  ตู  โตะ  อาคาร รถยนต รถจักรยานยนต และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสดุ        รวม      740,000   บาท 
1.ประเภทวัสดุสํานักงาน       ต้ังไว         50,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม และอื่นๆ สําหรับงานภายใน
องคกรและอาํนวยความสะดวกแกประชาชน ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 
0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 
 
 



๕๑ 
 
2.ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ      ต้ังไว        20,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟว เทปพันสายไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร 
หมอแปลง ไมโครโฟน สวิตซไฟ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จ ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

3.ประเภทวัสดุงานบานงานครัว      ต้ังไว       300,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ แปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกว ถาด      
และอื่นๆ สําหรับงานภายในองคกรและการบริการประชาชน ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

4.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง     ต้ังไว       100,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน นํ้ามันเบรค เบาะรถยนต  
ฟลมกรองแสง  และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

5.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      ต้ังไว        200,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน จารบี นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหลอลื่น นํ้ากลั่น    
และอืน่ๆ ใหแกรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง และรถตางๆ ที่ อบต. ขอความอนุเคราะห
มาดําเนินกิจการ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

6.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร      ต้ังไว         20,000     บาท 
      เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟลมรูปจากการลาง       
อัด ขยาย ตัดสต๊ิกเกอร และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

7.ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย                                              ต้ังไว          20,000      บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชนเครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย   
ตามงบประมาณ  
 



๕๒ 
 
8.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร      ต้ังไว         30,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ  

หมวดคาสาธารณูปโภค               รวม       485,000   บาท 
1.ประเภทคาไฟฟา        ต้ังไว        400,000      บาท 
   เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน เสียงไรสาย ไฟฟาสาธารณะที่ อบต. รับผิดชอบ และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2562 และหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลว 16 ก.ค. 2556 
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.ประเภทคาบริการโทรศัพท      ต้ังไว         80,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาโทรศัพท อินเตอรเน็ต และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.ประเภทคาบริการไปรษณีย          ต้ังไว          5,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

งบลงทุน                                รวม         12,400     บาท 
หมวดคาครุภัณฑ                                                    รวม        12,400    บาท 
1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      
   1.1 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน            ต้ังไว           9,900      บาท 
         เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังน้ี 
1)รองรับลายน้ิวมือ 3,000 ลายน้ิวมือ 
2)สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ 
3)หนาจอ LCD 
4)สามารถเช่ือมตอไดหลายรูปแบบ 
5)มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
6)ราคาไมรวมคาติดต้ัง  
     ต้ังจายจากเงินรายได  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2563 
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2.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
  2.1 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                                    ต้ังไว           2,500      บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังน้ี 
1)กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2)สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
    ต้ังจายจากเงินรายได ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

งบรายจายอืน่                                                        รวม        20,000    บาท 
หมวดรายจายอื่น                                                    รวม        20,000    บาท 
1.ประเภทรายจายอ่ืน                                              
 1.1 คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจ                                    ต้ังไว         20,000     บาท 
      เพื่อจายเปนคาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการบริการในหนวยงาน ต้ังจายจากเงินรายได
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ                                      รวม    481,560     บาท    

งบบคุลากร                                                       รวม     481,560     บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)                                       รวม     481,560     บาท 

1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน        ต้ังไว      226,080     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

2.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ต้ังไว       255,480     บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย                           รวม    502,740    บาท   
งบบคุลากร                                                           รวม    393,240   บาท   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)                                      รวม     393,240    บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน        ต้ังไว      280,440    บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน         
พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 
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2.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ต้ังไว       112,800     บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ    
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

งบดําเนนิการ                                                      รวม        98,000     บาท
หมวดคาตอบแทน                                                   รวม        26,000    บาท 

1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.     ต้ังไว         26,000      บาท 
   เพื่อจายเปนคาปวยการ อปพร. ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

หมวดคาใชสอย                                                      รวม        72,000     บาท 
1.ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ 
1.1คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ี                              ต้ังไว         72,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
อัตราเดือนละ 6,000 บาท เปนเงิน  72,000 บาท ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการพิจารณาคางานและ
คาตอบแทนกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจการจางและพนักงานที่ไดรับแตงต้ังเปนผูควบคุมการทํางานตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 โดยมีขอกําหนดข้ันตนทํางานวันละ 12 ช่ัวโมงตอวัน ไมมี
วันหยุด หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอ อบต. เดือนละไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง หรือมีพื้นที่รักษาความ
ปลอดภัยไมนอยกวา 1,139 ตารางเมตร ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิ กค าใชจ ายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ .ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

งบเงินอุดหนุน                                                       รวม       11,500     บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                                                   รวม       11,500     บาท 
1.ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ                                              
 1.1 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน              ต้ังไว        11,500      บาท 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ (สถานที่กลาง)  
      เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับอําเภอ (สถานที่กลาง) ต้ังจายจากเงินรายได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน      
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1                                                          

งานจราจร                 รวม      50,000     บาท 

งบดําเนินงาน                 รวม      50,000     บาท 
หมวดคาใชสอย               รวม       50,000     บาท 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ  
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1.1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล                     ต้ังไว       50,000       บาท          
      ปใหมและสงกรานต          
      เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 42 ลําดับที่ 7 

แผนงานสาธารณสุข                  
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่     รวม     864,320    บาท 
งบบคุลากร                 รวม     477,570    บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)                                                       รวม        477,570      บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน        ต้ังไว      364,770     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

2.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ต้ังไว      112,800     บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535  

งบดําเนินงาน                                                        รวม       386,750    บาท 
หมวดคาใชสอย        รวม      356,750   บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ        
1.1 สํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว        ต้ังไว           6,750     บาท 
      เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 42 ลําดับที่ 14 

2.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ       
  2.1 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข     ต้ังไว        260,000    บาท   
        เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 42 ลําดับที่ 8           
  2.2 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา   ต้ังไว        90,000      บาท 
       เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลว 10 เม.ย. 2561 เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 42 ลําดับที่ 13  

 
 



๕๖ 
 

หมวดคาวัสดุ         รวม       30,000     บาท 
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     ต้ังไว         30,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายอะเบท ยาตางๆ วัสดุอุปกรณการแพทยฉุกเฉิน 
และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 

แผนงานสังคมสงเคราะห     

งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห                     รวม     150,000    บาท  
งบดําเนนิงาน        รวม     150,000    บาท 
หมวดคาใชสอย        รวม     150,000    บาท 
 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ   
1.1 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ     ต้ังไว       150,000     บาท 
       เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี และครอบครัว  

และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน           รวม      375,600   บาท 
งบบคุลากร                                                        รวม       345,600   บาท 
เงินเดอืน (ฝายประจํา)                                             รวม        345,600   บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน        ต้ังไว        237,600     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ต้ังจายจากเงิน
รายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือสาํนักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

2.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     ต้ังไว        108,000    บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป 
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ   
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

งบดําเนนิงาน            รวม       30,000    บาท 
หมวดคาใชสอย         รวม       30,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ     
1.1 โครงการชุมชนรวมใจหางไกลยาเสพติด               ต้ังไว         20,000     บาท 
        เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการชุมชนรวมใจหางไกลยาเสพติด  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 42 ลําดับที่ 9  

1.2 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาครอบครัว      ต้ังไว        10,000    บาท 

     เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาครอบครัวต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 42 ลําดับที่ 15 



๕๗ 
 

แผนงานการเกษตร      

งานสงเสริมการเกษตร        รวม     650,000    บาท 
งบดําเนนิงาน         รวม     200,000    บาท 
หมวดคาใชสอย        รวม     100,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1 โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย           ต้ังไว       100,000     บาท 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 4 

หมวดคาวัสดุ                         รวม       100,000    บาท 
1.ประเภทวัสดุการเกษตร                        ต้ังไว       100,000     บาท 
   เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ และ
ครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน                                                        รวม       450,000    บาท 
หมวดครุภัณฑ                     รวม       450,000    บาท 
1.ประเภทครุภัณฑการเกษตร                                                 
1.1จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้า                                                        ต้ังไว        450,000      บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะดังน้ี 
1)ขนาดทอสูบนํ้ามีเสนผาศูนยกลาง 12 น้ิว ทอยาว 10 เมตร เคร่ืองยนตดีเซล ไมนอยกวา 4 สูบ 
2)ทอเหล็กหนา 2 มิลลิเมตร หัวโตใบพัด 15 น้ิว 
3)เพลาสแตนเลส 1.2 น้ิว พรอมลูกปน 
4)ปลอกเพลา 2 น้ิว ยาว 2 เมตร พรอมบูชไม และบูชยาง  
5)ตัวทอมีออยนํ้ามันเคร่ือง หมอนํ้าประมาณ  60 x 60 เซนติเมตร 
4)เพลาลอกระทะยาง 16 น้ิว มีปากตอทอยาว 240 เซนติเมตร 
5)แบตเตอร่ี 2 ลูก ถังนํ้ามัน 60 ลิตร มีฝาคอยเพลาลูกปน  
6)เพลานอก คานทอจากเพลาลอไปเคร่ืองเปนเหล็ก จากเพลาลอไปปลายทอเปนรางสแตนเลส 

ยาว 3 น้ิว มีหลังคาคุมเคร่ือง ตัวทอยาว 10 เมตร 
  ต้ังจายจากเงินรายได (ราคาตามทองตลาด)  
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                          รวม      550,000    บาท 
งบดําเนินงาน         รวม      550,000    บาท 
หมวดคาใชสอย                                                      รวม      550,000    บาท  
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                                   รวม        550,000     บาท 



๕๘ 
 
   -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการลอกวัชพืชในพื้นที่ตําบลพระอาจารย ต้ังไว 500,000 บาท ต้ังจายจากเงิน
รายได เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน 
    -เพื่อจายเปนคาปรับปรงุภูมิทัศนภายในพื้นที่ตําบลพระอาจารย ต้ังไว  50,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามพระราชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน 

แผนงานงบกลาง       

งบกลาง         รวม  11,418,746    บาท 
หมวดงบกลาง         รวม  11,418,746    บาท 
1.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ต้ังไว        133,008       บาท        
   เพื่อจายเปนคาใชจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจาง และอื่นๆ  ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

2.ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                   ต้ังไว         10,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561                             

3.ประเภทเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ       ต้ังไว      7,706,400   บาท 
    เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ                ต้ังไว       1,900,000   บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ ของ อปท. พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.
2562 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส           ต้ังไว         12,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 2 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 

6.ประเภทสํารองจาย        ต้ังไว     1,000,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปองกันและยับย้ังกอนเกิด    
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวมได เชน อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย ภัยแลง และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน



๕๙ 
 
การชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือที่ มท 
0808.2/ ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 2559  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0684 ลว 8 ก.พ. 2560 หนังสือที่ มท 
0891.2/ว 76 ลว 13 ม.ค. 2558 หนังสือที่ มท 0810/ว 526 ลว 8 มี.ค. 2560 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว 2989 ลว 31 พ.ค. 2560 หนังสือที่ มท 0810.4/ว 1064 ลว 31 พ.ค. 2560 หนังสือที่ มท 
0810.4/ว 1173 ลว 15 มิ.ย. 2560 หนังสือที่ มท 0810/ว 1520 ลว 2 ส.ค. 2560 หนังสือที่ มท 
0810.5 / ว 608 ลว 5 มี.ค. 2561 หนังสอืที่ มท 0810.4/ว 1077 ลว 17 มี.ค. 2561 
7. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน      
   7.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน       ต้ังไว       508,500     บาท 
        (ก.บ.ท.)   
        เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณ
การ  รายไดที่นํามาคํานวณ ไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน ต้ังจายจาก
เงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
    7.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพระอาจารย       ต้ังไว      148,838      บาท 
          เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่รอยละ 50 ของคาบริการ
สุขภาพที่ไดรับจากกองทุน ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ัง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และทีแ่กไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 
 
 
 

งานบรหิารงานคลัง        รวม    3,373,460    บาท 
งบบคุลากร         รวม   1,786,460     บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)       รวม   1,786,460    บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน    ต้ังไว     1,000,000      บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

2.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน    ต้ังไว          45,000     บาท 
   เพื่อจายเปนเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงนิเพิม่การครอง
ชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

3.ประเภทเงินประจําตําแหนง       ต้ังไว          42,000    บาท 
  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แกไข      
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

4.ประเภทคาจางลูกจางประจํา       ต้ังไว        251,460   บาท 
   เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน     
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

5.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     ต้ังไว        400,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน   
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

6.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง             ต้ังไว         48,000     บาท 
     เพื่ อจายเปนเงินเพิ่ มตางๆ ใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได  เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

งบดําเนินงาน         รวม      733,000    บาท 
หมวดคาตอบแทน        รวม      238,000    บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.     ต้ังไว         100,000     บาท 
   -เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจางหรือตรวจรับพัสดุ         ต้ังไว  80,000 บาท  
   -เพื่อจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ และอื่นๆ ต้ังไว  20,000 บาท 

กองคลัง 



๖๑ 
 
    ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            ต้ังไว           10,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง  
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3.ประเภทคาเชาบาน        ต้ังไว         108,000    บาท 
   เพื่ อ จ ายเป นค า เช าบ านของพ นักงานส วน ตําบล  ต้ั งจ ายจาก เงิน รายได  เป น ไป ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  

4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      
  4.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/                ต้ังไว        20,000    บาท 
       ลูกจางประจํา    
     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

หมวดคาใชสอย        รวม      370,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      ต้ังไว         300,000     บาท 
      เพื่อจายเปน  
   -  คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน   
   -  คาถายเอกสาร   
   -  คารับวารสาร   
   -  คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจัดทําแผนที่ภาษี และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ    ต้ังไว         30,000      บาท 
   รายจายงบรายจายอ่ืนๆ   
   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง ต้ังจายจาก
เงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถ่ิน      
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 



๖๒ 
 
3.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน      ต้ังไว        40,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ และ
อื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสดุ         รวม     110,000    บาท 
1.ประเภทวัสดุสํานักงาน        ต้ังไว          50,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน ธงชาติ กระดาษ ปากกา เครื่องคํานวณเลข และอื่นๆ ต้ังจายจาก
เงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร      ต้ังไว          10,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี  โฟม และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

3.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ต้ังไว           50,000    บาท 
  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

หมวดคาสาธารณูปโภค       รวม        15,000    บาท 
1.ประเภทคาบริการไปรษณีย       ต้ังไว          15,000      บาท 
    เพื่อจายเปนคาไปรษณีย และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

งบลงทุน                                                             รวม        854,000   บาท 
หมวดคาครุภัณฑ                                                   รวม        854,000   บาท 
1.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                
1.1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                               ต้ังไว         854,000    บาท 
     เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน คุณลักษณะดังน้ี  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
110 กิโลวัตต  
  แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 (1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
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 (2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ต้ังจายจากเงินรายได ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                    รวม       364,770   บาท 
งบบุคลากร                                                           รวม      364,770   บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)                                              รวม      364,770   บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน                ต้ังไว       364,770     บาท 

  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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แผนงานการศึกษา       
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา     รวม    1,959,000  บาท 
งบบคุลากร        รวม    1,439,000  บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)      รวม    1,439,000  บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   ต้ังไว      1,000,000   บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก 
     -พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได  
     -พนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 
      เปนไปตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561   
 2.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน     ต้ังไว        10,000      บาท 
   เพื่อจายเปนคาครองชีพใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบกิจายเงินเพิม่การครอง
ชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 3.ประเภทเงินวิทยฐานะ          ต้ังไว         84,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาเงินวิทยฐานะ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการประเมนิผลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบล                                                                                                     

 4.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ต้ังไว        297,000     บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

  5.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง     ต้ังไว         48,000      บาท 
    เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

งบดําเนินงาน        รวม     520,000     บาท 
หมวดคาตอบแทน                รวม       70,000     บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.   ต้ังไว          30,000       บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการสอบตางๆ จายเปนเงินคาตอบแทนผูไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชนตอทางราชการ จายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจาํและพนักงานจาง และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

กองการศึกษา 
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การกําหนดผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจาย
ดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกรายการในวงเงินที่ต้ังไว    

2.ประเภทคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว         10,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         
3.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา  ต้ังไว         30,000     บาท 
     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม 

หมวดคาใชสอย        รวม      360,000   บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      ต้ังไว         100,000    บาท 
     เพื่อจายเปน 
     - คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาธรรมเนียม ต้ังไว 8,000 บาท 
     - คาจางเหมาบริการตางๆ ต้ังไว 20,000 บาท 
     - คาจางเหมาแรงงาน เชน จางยาม และอื่นๆ ต้ังไว 72,000 บาท 

       ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766     
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ 
  2.1 คาใชจายเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล             ต้ังไว          10,000     บาท 
        และพนักงานจาง    
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงิน
รายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.
2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557   

  2.2 โครงการอบรมเปดร้ัวโรงเรียน เรียนรูรวมกัน                      ต้ังไว        150,000    บาท 
        เพ่ือสรางสรรคสังคม        
         เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเปดรั้วโรงเรียน เรียนรูรวมกัน เพื่อสรางสรรคสังคม ต้ังจายจากเงิน
รายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 46 ลําดับที่ 16  
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 2.3 ทุนการศึกษา                                         ต้ังไว         60,000      บาท 
     เพื่อจายเปนทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ยากไร ดอยโอกาส และอื่นๆ ต้ังจายจากเงิน
รายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการ
ใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2561 

3.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน               ต้ังไว          40,000        บาท 
   เพื่ อจ ายเป นค าบํ ารุ งรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ค าซอมคอมพิ วเตอร  เครื่อง พิ มพ ดีด 
เครื่องปรับอากาศ  ตู  โตะ อาคาร รถยนต รถจักรยานยนต และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559      
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสด ุ         รวม       90,000    บาท 
1.ประเภทวัสดุสํานักงาน           ต้ังไว         30,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา เครื่องคํานวณเลข และอื่นๆ ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ .ย. 2559 เรื่อง          
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

2.ประเภทวัสดุงานบานงานครัว                 ต้ังไว         30,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด นํ้ายาลางหองนํ้า ผากันเปอน ชุดถวยกาแฟ และอื่นๆ 
ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 3.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร        ต้ังไว        30,000    บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้นเตอร วัสดุอุปกรณเสริม นํ้ายาลางคอมพวิเตอรแผนซีดี 
Handy drive MP 3 -4  โป รแกรมต า งๆ  และอื่ น ๆ  ต้ั งจ ายจ าก เงิน ร าย ได  เป น ไป ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม    3,203,610   บาท 
งบดําเนินงาน           รวม    1,419,610   บาท 
หมวดคาใชสอย                        รวม      534,325    บาท 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน  ๆ    
  1.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา                 ต้ังไว        189,610     บาท 
       เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัการเรียนการสอนสําหรับศูนยพฒันาเด็กเล็ก   
 -คาจัดการเรียนการสอนจํานวน 67 คนๆ 1,700 บาท รวม 113,900.-บาท 
 -คาหนังสือเรียนจํานวน 67 คนๆละ 200 บาท  รวม 13,400.- บาท 
 -คาอุปกรณการเรียนจํานวน 67 คนๆละ 200 บาท รวม 13,400.- บาท  
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 -คาเครื่องแบบนักเรียนจํานวน 67 คนๆละ 300 บาท รวม 20,100.- บาท 
 -คากิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูจํานวน 67 คนๆละ 430 บาท รวม 28,810.- บาท (ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564)           
ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1658 ลว 16 มิ.ย.
2552 เรื่องแนวทางการปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ 
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
  1.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา                     ต้ังไว        344,715      บาท 
        (อาหารกลางวัน)   
       เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 67 คน (ขอมูล ณ 1 ก.ค. 64) มื้อละ 21.-บาท 
จํานวน 245 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1658 
ลว 16 มิ.ย. 2552 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และที่แกไข
เพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 44 ลําดับที่ 5 

หมวดคาวัสดุ                   รวม        885,285    บาท 
1.ประเภทวัสดุงานบานงานครัว        ต้ังไว        885,285    บาท 
    เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) คนละ 7.37 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน 260 วัน 67 คน เปนเงิน 128,386.- บาท 
   - เด็กอนุบาล และ ป.1 - ป.6 จํานวน 260 วัน 395 คน เปนเงิน 756,899.- บาท  
     ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1658       
ลว 16 มิ.ย. 2552 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 44 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน         รวม     1,784,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน         รวม      1,784,000    บาท 

1.ประเภทอุดหนุนสวนราชการ  
1.1 โครงการ “วัยรุนยุคใหม หางไกลยาเสพติด” ประจําป 2565    ต้ังไว          5,000      บาท 
     เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ“วัยรุนยุคใหม หางไกลยาเสพติด” ประจําป 2565 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 7 
1.2 โครงการกีฬาตานยาเสพติดโรงเรียนบานชองตะเคียน     ต้ังไว          5,000     บาท 
      เพื่อเปนคาใชจายในโครงการกีฬาตานยาเสพติดโรงเรียนบานชองตะเคียน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด              
ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 
ลําดับที่ 7 
1.3 โครงการคายวิชาการโรงเรียนบานชองตะเคียน    ต้ังไว        20,000      บาท 
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     เพื่อเปนคาใชจายโครงการคายวิชาการโรงเรียนบานชองตะเคียน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว  
6 มิ.ย. 2561 
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาไทย                         ต้ังไว         20,000     บาท    
     เพื่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาไทย โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ต้ังจายจาก        
เงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 
1.5 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                 ต้ังไว          5,000       บาท 
      โรงเรียนบานคลองหกวา         
      เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโรงเรียนบานคลองหกวา ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 
45 ลําดับที่ 7 
1.6 โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา               ต้ังไว          5,000      บาท 
      โรงเรียนบานปากคลอง 17      
      เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบานปากคลอง 17  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 7  
1.7 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน                            ต้ังไว        20,000     บาท 
      โรงเรียนบานคลองหกวา        
    เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิการจัดการเรยีนการสอนโรงเรียนบานคลองหกวา ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวนที่สดุ ที่ 
0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561    
1.8 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน                           ต้ังไว         20,000      บาท 
      โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม     
     เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ    
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 
1.9 โครงการสงเสริมการเรียนการสอน                                   ต้ังไว         20,000     บาท 
       โรงเรียนบานปากคลอง 17        
        เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนบานปากคลอง 17  ต้ังจายจาก          
เงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 
1.10 โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด                              ต้ังไว          5,000       บาท 
        โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม        
       เพื่อเปนคาใชจายโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุน เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวน
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ที่สุดที่ 0808.2/ 1791 ลว 3 เม.ย. 60 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 
ลําดับที่ 7         
1.11 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองหกวา             ต้ังไว       403,200      บาท  
       เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา  2564 และภาคเรียนที่    
1 ปการศึกษา 2565 ระดับช้ันอนุบาล - ประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 96 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่  
1 ก.ค. 64 ) มื้อละ 21 .-บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 ลําดับที่ 5 
 1.12 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานชองตะเคียน               ต้ังไว       357,000     บาท 
       เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2565 ระดับช้ันอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 85 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่  
1 ก.ค. 64 ) มื้อละ 21 .-บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 ลําดับที่ 5 
  1.13 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานปากคลอง 17    ต้ังไว       361,200    บาท 
   เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1       
ปการศึกษา 2565 ระดับช้ันอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 86 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่   
1 ก.ค. 64) มื้อละ 21 .- บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 ลําดับที่ 5        
  1.14 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม           ต้ังไว        537,600    บาท 
          เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2565 ระดับช้ันอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 128 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 
1 ก.ค. 64 ) มื้อละ 21 .-บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที ่0808.2/ว 3028 
ลว 6 มิ.ย. 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 ลําดับที่ 5     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม     270,000    บาท 
งบดําเนินงาน         รวม     270,000    บาท 
หมวดคาใชสอย        รวม     270,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ          
 1.1 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทอยสะบา     ต้ังไว        70,000     บาท 
       เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทอยสะบา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 46 
ลําดับที่ 17 
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 1.2 โครงการจัดงานวันเด็ก       ต้ังไว       200,000    บาท 
      เพื่ อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็ก ต้ังจายจากเงินรายได  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 
ลําดับที่ 2 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน          รวม      720,000   บาท 
งบดําเนินงาน         รวม       50,000    บาท 
หมวดคาใชสอย        รวม       50,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ 
  1.1 โครงการแหเทียนพรรษา                ต้ังไว        50,000      บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแหเทียนพรรษา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน       
(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 46 ลําดับที่ 19 

งบเงินอุดหนุน         รวม      670,000    บาท 
หมวดเงินอุดหนุน        รวม       670,000    บาท 
1.ประเภทอุดหนุนขององคกรศาสนา                                        
1.1 โครงการจัดงานวันสงกรานต           ต้ังไว       100,000      บาท 
     เพื่อจายอุดหนุนโครงการจัดงานวันสงกรานต อนุรักษประเพณีทองถ่ิน และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 10               

 1.2 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม      ต้ังไว       300,000     บาท 
      เพื่อจายอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน    
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 46 ลําดับที่ 15 
 1.3 โครงการสงเสริมศาสนาอิสลาม (เมาลิดและละศีลอด)   ต้ังไว        120,000     บาท 
       เพื่อจายอุดหนุนโครงการสงเสริมศาสนาอิสลาม (เมาลิดและละศีลอด) ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน    
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 46 ลําดับที่ 13 
1.4 โครงการอบรมกอรีและจริยธรรมอิสลาม              ต้ังไว       150,000    บาท 
      เพื่อจายอุดหนุนโครงการอบรมกอรีและจริยธรรมอิสลาม ภาคฤดูรอนใหกับเยาวชน ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 9     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง                รวม   7,908,238   บาท 
งบบคุลากร        รวม   1,931,238   บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)      รวม   1,931,238   บาท 
1.ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   ต้ังไว     1,000,000    บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
2.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   ต้ังไว        48,000     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2558 
3.ประเภทเงินประจําตําแหนง       ต้ังไว        42,000     บาท 
    เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 
และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
4.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ต้ังไว       805,238     บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง จํานวน  4  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
 5.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ต้ังไว         36,000     บาท 
    เพื่ อจายเปนเงิน เพิ่ มคาครองชีพ ช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

งบดําเนินงาน         รวม    1,902,000  บาท 
หมวดคาตอบแทน        รวม      102,000   บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.     ต้ังไว         30,000      บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557     
 2. ประเภทคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ต้ังไว        20,000      บาท 
     เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทอ ง ถ่ิน  ดวนมาก ที่  มท  0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2559 เรื่ อง ระเบี ยบ

กองชาง 
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กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
3. ประเภทคาเชาบาน        ต้ังไว         42,000     บาท 
     เพื่ อจายเปนค าเชาบ านใหแกพนักงานสวนตําบล  ต้ั งจ ายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  
4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  
4.1เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา   ต้ังไว       10,000      บาท    
    เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ   
ที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร       
พ.ศ. 2560 

หมวดคาใชสอย       รวม   1,520,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ     ต้ังไว         500,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาติดต้ังไฟฟา/คาติดต้ังประปา คาจางเหมาบริการตางๆ 
และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่   มท 0808.2/ว 3523 
ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
2.ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ  
 2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ต้ังไว         20,000     บาท 
       เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม           
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557     
 3. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน     ต้ังไว     1,000,000    บาท 
     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ถนนลูกรัง หินคลุก ไฟฟา ระบบประปา ศาลา 
สะพาน และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก              
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสดุ         รวม     280,000    บาท 
1.ประเภทวัสดุสํานักงาน                 ต้ังไว         20,000     บาท 
     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในสํานักงานตางๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ           
มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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2. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ       ต้ังไว         20,000     บาท 
     เพื่ อ จ ายเป นค าจัดซื้ อ วัส ดุไฟฟ าและวิท ยุต างๆ  ต้ั งจ ายจาก เงินรายได  เป น ไป ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3.ประเภทวัสดุกอสราง                 ต้ังไว        200,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ไม ทอนํ้า อุปกรณประปา และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
4.ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร       ต้ังไว         10,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 0808.2/  
ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
5.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร        ต้ังไว        30,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ต้ังจายจากเงนิรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือ มท 
0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน                                                              รวม    4,075,000    บาท    
หมวดคาครุภัณฑ                                                    รวม    4,075,000    บาท   
1.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 1.1 จัดซื้อรถกระเชาไฟฟา                                                ต้ังไว     2,800,000    บาท 
       เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา จํานวน 1 คัน คุณลักษณะดังน้ี 
1.ตัวรถยนตบรรทุก 
   1.1)เปนรถยนตบรรทกุหนาสั้น ชนิด 6 ลอ ลอหนาเด่ียว ลอหลังคู มีนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W) 
ไมนอยกวา 6,500 กิโลกรัม 
   1.2)พวงมาลัยขวา มีที่น่ังภายในหัวเกงไมนอยกวา 3 ที่น่ัง (รวมพนักงานขับรถยนต) 
   1.3)เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยนํ้า   
   1.4)มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา  
   1.5)เปนเครื่องยนตที่ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย  
   1.6)คลัทช แบบแหงแผนเดียวควบคุมดวยระบบไฮดรอลิค 
   1.7)เกียร เปนแบบเกียรกระปุกหรือตามมาตรฐานผูผลิต 
   1.8)มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร 
   1.9)ระบบหามลอ เปนแบบไฮดรอลิค หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
   1.10)มีหามลอขณะจอด พรอมมีเบรกไอเสียชวย หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
   1.11)ใชระบบไฟฟา 12 โวลท ขนาดของแบตเตอรี่ไมนอยกวา 60 Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน
จํานวน 2 ชุด มีโคมไฟสญัญาณตางๆ ตามกรมการขนสงทางบกกําหนด และตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน 
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   1.12)ตัวรถและโครงสรางตามาตรฐานของโรงงานผูผลิต เปนย่ีหอที่มีการใชกันแพรหลายในประเทศไทย   
มีศูนยบริการอยูทั่วประเทศ สามารถหาอะไหล หรือเขารับบริการซอมบํารุงไดงาย 
   1.13)มีศูนยบริการภายในจังหวัดของหนวยงาน ตรงตามย่ีหอรถ 
   1.14)เปนรถยนตที่ผลิตภายในประเทศ 
   1.15)เครื่องยนตและตัวรถเปนย่ีหอเดียวกัน 
2.ชุดกระบะบรรทกุ 
   2.1)ขนาดความจุไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร สรางดวยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเปนพิเศษ 
   2.2)สวนพื้นสรางดวยเหล็กชุบซิงคแผนหนาไมนอยกวา 3 มิลลเิมตร 
   2.3)แผงขางและสวนอื่นๆสรางดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 
   2.4)แผงขางสามารถเปด-ปด ไดทั้ง 3 ดาน 
   2.5)เหล็กชุบซิงค ตองผานการทดสอบความทนการกัดกรอน  
   2.6)ตัวถังกระบะเหล็ก ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการ
รับรอง 
3.เครนไฮดรอลิค 
   3.1)เปนเครนไฮโดรลิคแบบแขนตรง (Telescopic) ติดต้ังระหวางหัวเกงกับกระบะบรรทุก เปนของใหมไม
เคยใชงานมากอน 
   3.2)เปนเครนสลงิ ความสูงวัดจากปลายกระเชาถึงพื้นดินไมนอยกวา 12 เมตร 
   3.3)บูมของเครนทาจากเหล็กคุณภาพสูงยืดออกดวยไฮโดรลิค และที่ปลายบูมมีตะขอเกี่ยวพรอมตัวล็อค  
กันหลุด 
   3.4)ระบบควบคุมการทํางานของเครน (คอนโทรล) อยูที่ฐานเครน สามารถใชงานไดสะดวกทั้ง 2 ดาน 
   3.5)เครนสามารถหมุนไดรอบตัวอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 360 องศา 
   3.6)มีอุปกรณเครื่องคํ้ายันหรือเทาชาง ยืดออก-หดเขาโดยมือดึง กวางไมนอยกวา 2.55 เมตร และ ข้ึน-ลง 
ดวยระบบไฮโดรลิค 
   3.7)ชุดเครนไฮโดรลิคเปนผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ไดรับรองมาตรฐาน   
   3.8)เครนมีความสามารถในการยกนํ้าหนัก ดังน้ี 
         - ที่ระยะ 1 เมตร สามารถยกนํ้าหนักไดไมนอยกวา 4,050 กิโลกรัม 
         - ที่ระยะ 1.7 เมตร สามารถยกนํ้าหนักไดไมนอยกวา 2,300 กิโลกรัม 
         - ที่ระยะ 2 เมตร สามารถยกนํ้าหนักไดไมนอยกวา 2,050 กิโลกรมั 
     3.9)ขนาดของสลิงยกของไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร และมีความยาวตามมาตรฐานผูผลิต 
     3.10)มีวาลวปองกันแขนเครนตกเน่ืองจากนํ้าหนักที่ยก (Counterbalance Valve) 
     3.11)มีวาลวนิรภัยสาหรับเทาชางทั้ง 2 ขาง เพื่อปองกันการยุบตัวของเทาชางในกรณีสายไฮโดรลิคแตก 
(Pilot-operated check Valve) 
     3.12)มีวาลวตัดนํ้ามัน (Pressure Relief Valve) เพื่อปองกันมิใหแรงดันในระบบไฮโดรลิคเกินกวาคา
มาตรฐาน 
     3.13ปมไฮโดรลิคมีขนาดที่เหมาะสม (ตามมาตรฐานของผูผลิต) สามารถจายนํ้ามันไฮโดรลิคเพียงพอตอ
การใชงาน 
     3.14ปลายบูมติดกระเชาไฟเบอรบุคคลเด่ียว 
     3.15กระเชาซอมไฟฟาไฟเบอรกลาส สามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 15 KV 50 HZ  
4.ระบบสัญญาณไฟสองสวางฉุกเฉิน 
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   ติดต้ังไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉิน LED สีเหลือง ที่ดานบนหัวเกงจํานวน 1 ดวง โดยไฟตองผานการทดสอบ
มาตรฐาน และระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการดานพลังงาน จาก
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรอง 
 5.พนสีและตราหนวยงาน 
   5.1)การพนสีภายนอก พนดวยสีกันสนิมอยางดีไมนอยกวา 2 ช้ัน แลวจึงพนทับดวยสีจริง ไมนอยกวา 2 ช้ัน 
   5.2)การพนสีภายในกระบะบรรทุก พนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2 ช้ัน 
   5.3)การพนสีภายนอก พนดวยสีรองพื้นอยางดีไมนอยกวา 2 ช้ัน แลวจึงพนดวยสีทับหนา (สีจริง) ไมนอย
กวา 2 ช้ัน 
   5.4)สีรองพื้น ผานการทดสอบมาตรฐาน  
   5.5)สีทับหนาจริง (สีจริง) ผานมาตรฐาน ทนตอสภาวะแวดลอม  
   5.6)สีทับหนา (สีจริง) ผานมาตรฐาน ความทนทานตอนํ้ามันเบรก  
   5.7)ทําการพนสีกันสนิมบริเวณใตทองรถและบังโคลนหนา-หลัง อยางทั่วถึง 
   5.8) เครื่องหมายและขอความถึงสีของรถ ตามหนวยงานราชการกําหนด 
6.เครื่องมือและอุปกรณ 
 6.1) ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเกง                       จํานวน 1 ดวง 
 6.2)ยางอะไหลพรอมกงลอ ขนาดตามมาตรฐานผูผลิต          จํานวน 1 ชุด 
 6.3)เครื่องมือพรอมแมแรงตามมาตรฐานผูผลิต                   จํานวน 1 ชุด 
 6.4) ที่อัดจารบี                                                        จํานวน 1 ชุด  
 ต้ังจายจากเงินรายได (ราคาตามทองตลาด) 
2.ประเภทครุภัณฑกอสราง 
   2.1 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ                                               ต้ังไว     1,200,000    บาท 
         เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน คุณลักษณะดังน้ี 
1.เปนรถขุดตักลอตีนตะขาบบังคับการเคลื่อนไหวและการขุดโดยการน่ังขับ และทํางานดวยระบบไฮดรอลิก 
สามารถหมุนรอบตัว 360 องศาทั้ง 2 ทิศทาง พรอมใบมีดตัด นํ้าหนักของตัวรถไมนอยกวา 3,000 กิโลกรัม 
ใชเครื่องยนตดีเซล ติดต้ังบุงกี๋ตักดินแบบตักเขา และเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
2.บังคับการเคลื่อนไหวและการขุดดวยระบบไฮดรอลิก มีระบบปรับเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนตใหเหมาะสม 
กับลักษณะงาน มีบุงกี๋ และอุปกรณพรอมปฏิบัติงานไดทันที 
3.เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานของสถาบันที่เช่ือถือได 
4.เปนผลิตภัณฑที่มีระบบการออกแบบและระบบการผลิตไดรับมาตรฐาน 
5.เปนผลิตภัณฑใหม มาตรฐานลาสุดที่อยูในสายการผลิตของบริษัทผูผลิต โดยใหแนบหนังสือรับรองจาก
บริษัทผูผลิตประกอบการพิจารณา 
6.สีของรถ ตามมาตรฐานผูผลิต 
7.สมรรถนะและระยะการทํางาน 
   7.1)บุงกี๋ ตามมาตรฐานผูผลิต 
   7.2)ระยะขุดไกลสุดในแนวระดับพื้น (Max. Reach at Ground Radius) ไมนอยกวา 4,700 มิลลิเมตร 
   7.3)มีระยะขุดลึกสุด (Max. Digging Depth) ไมนอยกวา 3,000 มิลลเิมตร 
   7.4)มีระยะขุดไดสูงสุด (Max. Cutting Height) ไมนอยกวา 4,500 มิลลเิมตร 
8.ระบบเครื่องยนต 
   8.1)เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยนํ้า 
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  8.2)มีกําลังแรงมาเครือ่งยนตสูงสุด ไมนอยกวา 27 แรงมา 
  8.3)ความเร็วเดินหนาสูงสุด ไมนอยกวา 4.0 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
9.ระบบชวงลาง 
  9.1)ตีนตะขาบจะตองมีวัสดุสังเคราะหติดต้ังตามมาตรฐานผูผลิต 
  9.2)สายพานตีนตะขาบสามารถปรบัความตึงหยอนได 
  9.3)ความกวางของแผนตีนตะขาบ ไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร 
10.ระบบสงกําลัง 
   10.1)เปนแบบ HYDRAULIC 
   10.2)ตีนตะขาบแตละขางสามารถขับเคลื่อนอสิระได 
11.นํ้าหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 3,000 กิโลกรัม 
12.ระบบไฟฟา 12 โวลท 
13.อุปกรณอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของเครื่องจักรที่เสนอ จะตองมีอุปกรณครบถวนตาม
มาตรฐานผูผลิต 
14.มีไฟสัญญาณเตือนฉุกเฉินสีเหลือง ติดต้ังบนหลังคาขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
     ต้ังจายจากเงินรายได (ราคาตามทองตลาด) 
 
2.2 จัดซือ้รถพวงบรรทุกแมคโคร                                          ต้ังไว        75,000      บาท 
      เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถพวงบรรทุกแมคโคร จํานวน 1 คัน คุณลักษณะดังน้ี 
1)เปนรถพวงบรรทุกแมคโคร นํ้าหนักบรรทุกไมนอยกวา 3 ตัน 
2)มีขนาดความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
3)มีขนาดความยาวไมนอยกวา 4 เมตร 
4)มีเพลา จํานวน 2 เพลา 4 ลอ 
5)ลอขนาดไมนอยกวา 16 น้ิว 
6)ฟนเหล็กแผนลายหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 
7)มีโครงสรางพื้นเหล็กรางนํ้าไมนอยกวา 4 น้ิว 
8)มีบันไดสําหรับใหรถขุดตีนตะขาบใชในการข้ึน - ลง 
9)มีสัญญาณไฟครบถวนตามที่กรมขนสงทางบกกําหนด 
10)สีของรถ ตามมาตรฐานผูผลิต 
     ต้ังจายจากเงินรายได (ราคาตามทองตลาด) 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล                               รวม     444,000     บาท 
งบดําเนนิงาน                                                        รวม     444,000     บาท 
หมวดคาใชสอย                                                      รวม     444,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                           
   1.1 คาจางเหมาคนงานประจํารถขยะ                                  ต้ังไว       324,000     บาท 
        เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือนอัตราเดือนละ 9,000 
บาท เปนเงิน  324,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 



๗๗ 
 
มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  1.2 คาธรรมเนียมการท้ิงขยะมูลฝอย                                     ต้ังไว      120,000     บาท 
       เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ และอื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามพระราชบัญญติัรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลว 14 มี.ค. 2562  

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 
งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 
อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน      2,250,000     บาท      
แยกเปน          
งบบุคลากร                รวม       396,000    บาท 
หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา)              รวม      396,000   บาท 

  1.1 คาตอบแทนพนักงานจาง                        ต้ังไว       360,000     บาท 
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

  1.๒ เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ต้ังไว         ๓๖,000      บาท 
     เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง จํานวน ๓ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

งบดําเนนิงาน                                 รวม   1,854,000   บาท  

 หมวดคาตอบแทน         รวม          50,000    บาท 

1.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ต้ังไว         ๕๐,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ต้ังจายจาก
เงินรายได เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของ อปท. พ.ศ. 2559    

หมวดคาใชสอย                   รวม        554,000    บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       ต้ังไว         ๕๔,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานเก็บคานํ้าประปา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามหนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค. 2559  
๒.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน               ต้ังไว        ๕00,000    บาท 
    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่ใชกับระบบประปาภายในตําบลพระอาจารย ต้ังจาย
จากเงินรายได เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 

 



๗๙ 
 
หมวดคาวัสดุ          รวม        250,000    บาท   

1.ประเภทวัสดุอ่ืน                           ต้ังไว       ๒๕0,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประปาตางๆ ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

หมวดคาสาธารณูปโภค                 รวม      1,000,000    บาท 
1.ประเภทคาไฟฟา                ต้ังไว      1,000,000    บาท 
   เพื่อจายเปนคาไฟฟาระบบประปา ต้ังจายจากเงินรายได เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  



๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


