
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาขุม

อําเภอ บานโคก   จังหวัดอุตรดิตถ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,919,740 บาท

งบบุคลากร รวม 4,972,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน 
เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2554

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2554
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 
จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2554

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ดังนี้
- คาตอบแทนประธานสภาฯ     134,640 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภาฯ   110,160 บาท
- คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ       1,036,800 บาท
- คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ       86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,920,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดสํานักปลัด
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ ตําแหนง รองปลัด อบต
. , 
นักทรัพยากรบุคคล , นักวิเคราะหนโยบายและแผน , เจา
พนักงานธุรการ  
- เป็นไประเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดสํานัก
ปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 606,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  สังกัดสํานักปลัด
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
ผช.พนง.ธุรการ , ผช.จพง.สาธารณสุข , ผช.จนท.ป้องกันฯ , 
พนักงานขับรถยนต 
- เป็นไป ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
ผช.จพง.ธุรการ , ผช.จพง.สาธารณสุข , ผช.จนท.ป้องกันฯ , 
พนักงานขับรถยนต 
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,452,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง 
จํานวน  50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการ
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะ
ไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1003 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็น
รายจาย 
เมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,446,960 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 926,960 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
 บาท
ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงิน
กู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให  
(2)คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 25,000 บาท 
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  
ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไม
รวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใชเป็นหลัก
ฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว
 2381  
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(3)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  15,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  
หรือวันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบาย
หรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือคาลงทะเบียน
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไป ตามระเบียบ 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
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คาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใชขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่
และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฏร ตามความเหมาะสม
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ทองถิ่น   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งาน
ไดตามปกติ
เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตางและ
ครุภัณฑ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 615,060 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เชน อุปกรณไฟฟ้า อุปกรณวิทยุสื่อสาร  ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรง ไมกวาด น้ํายาดับ
กลิ่น 
น้ํายาลางหองน้ํา ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จาน
รอง ถาด มีด กระทะ หมอ กระติกน้ํา เตาไฟฟ้า แกส ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน หิน ปูน  ทราย ซีเมนต ทอ
ตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่ เครื่องมือและอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง 
รถจักรยานยนต เชน น้ํามันดีเซล , น้ํามันเบนซิน , น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม มีด ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ 
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ชอมูล
 เทปบันทึก ตลับผงหมืก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง , แผงแป้นพิมพ , โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 15,060 บาท

น้ําดื่ม     
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับผูรับบริการผูติดตอราชการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน หรือ อาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1846 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009 
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คา
ธรรมเนียม ฯลฯ 
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 1,465,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,465,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถตูปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1,305,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถโดยสาร(รถตู)ขนาด 12 ที่นั่ง 
(ราคาตามทองตลาด)
ปริมามาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต
คุณลักษณะดังนี้
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิลมกรองแสง และพนกันสนิม

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 18/103



ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด(ราคาตามทอง
ตลาด)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)ตูลําโพงซับเบส 18 นิ้ว 120 w
2)ตูลําโพงไม 15 นิ้ว 2 ทาง 450 wRMS
3)เพาเวอรแอมป์ 2CH 2x1800W
4)เพาเวอรแอมป์ 2CH 2x1150W
5)มิกซเซอร 8 CH
6)อิควอไลเซอร 31 แบนด
7)ครอสโอเวอร 2 ทาง
8)สายลําโพง 2x2.5 mm 12 M
9)สายลําโพง 2x1.5 mm 12 M
10)สายสัญญาณ ST.+CANNON XLR
11)ไมโครโฟนไรสาย 1 ชุด 2 ตัว
12)ตู RACK 12 U
13)เบรกเกอร RACK

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 10,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
จํานวน 4 เครื่อง (สํานักปลัด)
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานโคก จังหวัด
อุตรดิตถ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  26 หนา 130 )

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 20/103



งานบริหารงานคลัง รวม 2,116,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,627,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,627,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดกองคลัง
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ ตําแหนง นักบริหารงาน
คลัง, 
นักวิชาการการเงินและบัญชี , เจาพนักงานจัดเก็บรายได , เจา
พนักงานพัสดุ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดกองคลัง
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 392,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  สังกัดกองคลัง
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
ผช.พนง.การเงินและบัญชี , ผช.จพง.จัดเก็บรายได , ผช
.จพง.พัสดุ, 
- เป็นไป ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง สังกัดกองคลัง
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
ผช.จพง.การเงินและบัญชี , ผช.จพง.จัดเก็บรายได , ผช
.จพง.พัสดุ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 489,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 397,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร 
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือคาลงทะเบียน
ตางๆ  
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไป ตามระเบียบ 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
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โครงการจัดทําเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 217,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา คา
ครุภัณฑ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 หนา  127 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งาน
ไดตามปกติ
เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตางและ
ครุภัณฑ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ลวดกระดาษ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต 
เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําและอื่นๆ ที่ใชในราชการขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ชอมูล
เทปบันทึก ตลับผงหมืก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรอง
แสง , 
แผงแป้นพิมพ , โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 29/103



ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คา
ธรรมเนียม ฯลฯ 
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอย ตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2373 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาจาง
เหมาบริการ คาวารสาร 
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ
-  เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)โครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมวกควัน 
เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
  หนา  133  )
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(2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล สําคัญ 
เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต เป็นตน 
และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หนา  133  )

(3)โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน
ในโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบ และสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4 /ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   3
  หนา 133 )
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ในการบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่บริการ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 967,650 บาท

งบบุคลากร รวม 621,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 621,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่น กองการศึกษาฯ
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง ดังนี้
นักบริหารการศึกษาฯ , นักวิชาการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17 รายการเงินอุด
หนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563

งบดําเนินงาน รวม 346,650 บาท
ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ
จํานวน 50,000 บาท
โดยจายเป็นคาใชจาย ดังนี้ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ  
  
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ  จํานวน  192,000   บาท 
โดยจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
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ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
เชน คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่บันทึกขอมูลของกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคนทําความสะอาดอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
หรือคาทําความสะอาดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เป็นภารกิจ
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล
เจาหนาที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักวิชาการ
ศึกษา 
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาที่พัก 
คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนา ฯลฯ
- 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557

โครงการบริการ รับ-สง เด็กผูดอยโอกาส จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการบริการ รับ-สง เด็กผูยากไร ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาขุม 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  1 หนา 131 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตางและ
ครุภัณฑ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 75,650 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน 
เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา แฟ้ม ตรายาง เกาอี้ พลาสติก เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กรรไกร ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ชอมูล 
เทปบันทึก ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรอง
แสง , แผงแป้นพิมพ , โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 25,650 บาท

หนังสือพิมพประจําหมูบาน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสอพิมพประจําหมูบาน 
จํานวน 7 หมูบานๆละ 1 ฉบับตอวัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,083,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,257,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,257,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 819,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563

เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว30 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมิน ผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงครู เพื่อใหมีวิทยฐานะครู
ชํานาญการ

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 40/103



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,093,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ
อัตราตามจํานวนที่สวนกลางจัดสรรให ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ) จัดสรรอัตราคนละ  9,400
 บาท จํานวน 7 คน เป็นเงิน 789,600บาท
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจสวนที่ อปท
. พิจารณาเลื่อนคาตอบแทน พนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 7 คน เป็นเงิน
จํานวน 356,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจางเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ
(กรมฯ จัดสรรอัตรา คนละ 2,000 บาทตอเดือน จํานวน 7
 คน เป็นเงิน  168,000 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
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งบดําเนินงาน รวม 1,533,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการสําหรับขาราชการครู ผูดูแลเด็ก ครู 
(คาเลาเรียนบุตร ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    
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ค่าใช้สอย รวม 619,720 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 422,400 บาท

(1.1)คาอาหารกลางวัน  จํานวน 313,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาขุม สวนกลาง
จัดสรรใหอัตราคนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 245 วัน
(อปท.อาจพิจารณานําเงินรายไดมาสมทบเพิ่มเติมได)
- เป็นไปตามระเบียบ สั่งการ ดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  3  หนา   43 )

(1.2)คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จํานวน 108,800 บาท
เพื่อจัดเป็นคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบ สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  2 หนา  43 )
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(10) โครงการควบคุมโรคติดตอในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมการตรวจสุขภาพ
ประจําปีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18  หนา  46 )

(2)  คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ เชน คายานพาหนะ คาที่พัก
คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ
สวนกลางจัดสรรใหในอัตรา 2,000 บาท/คน/ปี
(อปท.อาจพิจารณานําเงินรายไดมาสมทบเพิ่มเติมได)
- 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
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(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 72,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
อายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาขุม ดังนี้
(3.1) คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท ตอปี
จํานวน 12,800 บาท จํานวน 64 คน
(3.2) คาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาทตอปี
จํานวน 12,800 บาท จํานวน 64 คน
(3.3) คาเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ 300 บาทตอปี
จํานวน 19,200 บาท จํานวน 64 คน
(3.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนอัตราคนละ 430 บาทตอปี
จํานวน 27,520 บาท จํานวน 64 คน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 17 
2) รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา  43 )

(4) โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  13
  หนา  45  )
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(5)โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู
ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  12  หนา  44 )

(6) โครงการกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  10
  หนา  44 )
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(7) โครงการฟังธรรมะปฏิบัติธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการฟังธรรมะปฏิบัติธรรม 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่    15
   หนา  45 )

(8) โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการวันแมแหงชาติ 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ เงินรางวัล เงินคาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 14 หนา  45 ) 
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(9) โครงการอบรมการตรวจสุขภาพประจําปีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมการตรวจสุขภาพ
ประจําปีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  17
  หนา  46   )

ค่าวัสดุ รวม 898,920 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นตองใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเย็บกระดาษ กรรไกร แผงปิดประกาศ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส
สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ หลอดไฟ เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน
ไฟฉายสปอตไลท เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ จานรับ
สัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นงานบานงานครัวสําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาขุม เชน ผงซักฟอก สบู ยาดับ
กลิ่นดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอมที่นอน กระติกน้ํา
รอน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 828,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)ใหกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 245 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 153,272 บาท ใหกับ โรงเรียน
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 240
 วัน
เป็นเงินทั้งสิ้น 675,648 บาท
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  5  หนา   43 )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เชน หนวยประมวลผลฮารดดิสก ไดรน ซีดีรอมไดรฟ อุปกรณ
บันทึกขอมูล
แผงแป้นพิมพ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ แบบอิงคเจ็ท สายเคเบิ้ล ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุน  แบบ
จําลอง ภูมิประเทศ 
สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก กระดาษลื่น พลาสติกเบาะ
ยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คา
ธรรมเนียม 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,292,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,292,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,292,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) ในพื้นที่เขตตําบลนาขุม จํานวน 3 โรงเรียน
สวนกลางจัดสรรใหมื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่   6   หนา 43 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาจาง
เหมาบริการ
คาวารสาร สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผย
แพร ฯลฯ
หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ
-  เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 54/103



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในตําบล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในตําบล 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ 
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1031 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  12  หนา  53 )
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โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคติดตอเเละโรคอุบัติใหม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
และโรคอุบัติใหม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  5  หนา 53 )

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
และโรคอุบัติใหม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับในโครงการ 
เชน คาวัสดุและอุปกรณ ทรายเคลือบสาร น้ํายาพนกําจัดยุงลาย 
และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  8  หนา 53 )
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โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ
ผูพิการ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  7  หนา  53 )
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณในการ
ฉีด คาวัสดุและอุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ ตั้งจายจากงบ
เงินอุดหนุนทั่วไป
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1175 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 4052 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  9  หนา  53 )
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ดังนี้
(1) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  จํานวน 25,000 บาท
(2) ยาคุมกําเนิดสุนัข-แมว จํานวน 5,000 บาท
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหาร
จัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1.โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด) จํานวน 56,000 บาท

จัดสรรใหหมูบานละ 8,000 บาท จํานวน 7 หมูบาน ดังนี้
1.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานนาขุม หมู 1
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานนาขุม หมู 1 ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  17  หนา  55 )
1.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานหวยเหลา หมู 2
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานหวยเหลา หมู 2 ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  25  หนา  59 )
1.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานมวงชุม หมู 3
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานมวงชุม หมู 3 ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  33  หนา 62 )
1.4 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานสุมขาม หมู 4
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานสุมขาม หมู 4 ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 59/103



(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  41  หนา 66 )
1.5 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานนาบัว หมู 5
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานนาบัว หมู 5 ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  49  หนา  69 )
1.6 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานหวยไคร หมู 6
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานหวยไคร หมู 6 ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  57  หนา 73  )
1.7 โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด) บานโพนหญานาง-ปางควาย หมู 7
- เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานโพนหญานาง-ปางควาย ตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  65  หนา  77 )
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 

2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 45,500 บาท

จัดสรรใหหมูบานละ 6,500 บาท   จํานวน 7 หมูบาน   ดังนี้ 
2.1โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานนาขุม หมู 1 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานนาขุม หมู 1 ตามโครงการควบคุม
โรคสารไอโอดีน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  15
  หนา 54  ) 
2.2โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานหวยเหลา หมู 2 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานหวยเหลา หมู 2 ตามโครงการควบ
คุมโรคสาร ไอโอดีน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  23  หนา 58 ) 
2.3โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานมวงชุม หมู 3 
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เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานมวงชุม หมู 3 ตามโครงการควบคุม
โรคสาร ไอโอดีน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  31  หนา 62 ) 
2.4โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานสุมขาม หมู 4
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานสุมขาม หมู 4 ตามโครงการควบ
คุมโรคสารไอโอดีน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  39  หนา 65 )
2.5โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานนาบัว หมู 5
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานนาบัว หมู 5 ตามโครงการควบคุม
โรคสารไอโอดีน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  47  หนา 69 )
2.6โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานหวยไคร หมู 6
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานหวยไคร หมู 6 ตามโครงการควบ
คุมโรคสารไอโอดีน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  55  หนา 72  )
2.7โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน บานโพนหญานาง-ปาง
ควาย หมู 7
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก หมูบานโพนหญานาง-ปางควาย หมู 7 
ตามโครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  63  หนา 76 )
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม จํานวน 38,500 บาท

จัดสรรใหหมูบานละ  5,500 บาท จํานวน  7  หมูบาน  ดังนี้
3.1โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
บานนาขุม หมู 1 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานนาขุม หมู 1 ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  16
  หนา 55  ) 
3.2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
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บานหวยเหลา หมู 2 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานหวยเหลา หมู 2 ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  24  หนา 58 ) 
3.3โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
บานมวงชุม หมู 3 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานมวงชุม หมู 3 ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  32  หนา 62 ) 
3.4โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
บานสุมขาม หมู 4 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานสุมขาม หมู 4 ตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  40
  หนา  65 ) 
3.5โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
บานนาบัว หมู 5 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานนาบัว หมู 5 ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  48
  หนา  69 ) 
3.6โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
บานหวยไคร หมู 6 
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานหวยไคร หมู 6 ตามโครงการสืบ
สาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  56
  หนา 72  ) 

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 62/103



3.7โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม  
บานโพนหญานาง-ปางควาย หมู 7
เพื่อจายเงินอุดหนุนใหแก บานโพนหญานาง-ปางควาย หมู 7 
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานมะเร็งเตานม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  64
  หนา  76 ) 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 976,000 บาท

งบบุคลากร รวม 621,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 621,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่น กองสวัสดิการและสังคม
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง ดังนี้
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม , นักพัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
 พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผย
แพร 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมาบริการ หรือคา
จางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ
หรือคาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งาน
ไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
วัสดุและครุภัณฑๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558             
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556                    
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน
เชน กระดาษ,แฟ้ม,ปากกา,ดินสอ, ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริม 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ชอมูล 
เทปบันทึก , ตลับผงหมึก , สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ,
แผนกรองแสง , แผงแป้นพิมพ , โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคนผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาคนผูดอยโอกาส
และคนไรที่พึ่ง  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 1687 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  6 หนา 131 )
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน 
คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 1687 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  12 หนา 132 )
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โครงการสงเสริมอาชีพผูพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพผูพิการ  
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน 
คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 1687 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  4  หนา 131 )
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โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน 
คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 1687 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  3  หนา  131 )
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โครงการสงเสริมอาชีพใหกับสตรีตําบลนาขุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพใหกับสตรีตําบล
นาขุม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน 
คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7  หนา  132  )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,938,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,076,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,076,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดกองชาง
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้  
ตําแหนง นักบริหารงานชาง นายชางโยธา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  สังกัดกอง
ชาง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
 พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางบาทและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  สังกัดกองชาง
โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้ ผช.ชางสํารวจ, ผช.พนง.ธุรการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  สังกัดกองชาง
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ ผช.ชางสํารวจ, ผช.พนง.ธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจาง ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทน
คณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะ
ไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจาย 
เมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ 
คารับวารสาร , สิ่งพิมพตางๆคาธรรมเนียมตางๆ , คาจาง
เหมาบริการตางๆ อาทิเชน  จางเหมาพนักงานผูชวยประปา , ผู
ชวยชางไฟฟ้า , 
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล , ผูชวยนายชางโยธา ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย 
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง ,
คาพาหนะ , คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
และคาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของผูมีสิทธิ์ในการเบิกจาย 
และที่ไดรับอนุญาตเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งาน
ไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตาง
และครุภัณฑ ฯลฯ
 - เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 9/4/2563  15:09:18 หนา : 82/103



ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ  ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน
เชน  กระดาษ,แฟ้ม,ปากกา,ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและ อัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนหลอดไฟ  สวิทซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและ อัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน หิน ปูน  ทราย ซีเมนต ทอ
ตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน  แบตเตอรี่  อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถขุดตีน
ตะขาบ
 น้ํามันดีเซล,น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรืองานบันทึก
ขอมูล  
เทปบันทึกขอมูล , ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  
คาธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคุณธรรม  จริยธรรม กับการทํางาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการคุณธรรม จริยธรรม กับการ
ทํางาน 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หนา 125 )
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โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น
สงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนํา
ชุมชน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุและอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  3  หนา  125 )

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน 
การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  4  หนา 126 )
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โครงการตามเเนวพระราชดําริเเละพระราชเสาวนียฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการตามแนวพระราชดําริและพระ
ราชเสาวนียฯ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ  ฯลฯ
-  เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  5  หนา  126 )

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สรางป่า 
รักษน้ํา"

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 
“จิตอาสา สรางป่า รักษน้ํา” โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  7 หนา 126 )
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โครงการป้องกันเเละเเกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ
-  เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  6  หนา  126 )
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูนําชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
และผูนําชุมชนโดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตง
สถานที่ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วิทยากร 
คาที่พัก คาพาหนะ คาของสมนาคุณ คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  1  หนา 125 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1)โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  "นาขุมคัพ" จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  
“นาขุมคัพ”  อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ 
เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  1  หนา  50 )

(2) โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและ
อุปกรณ 
เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  2  หนา  50 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด รุนอายุไมเกิน 12 ปี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการกีฬาแขงขันตานภัยยา
เสพติดตําบลนาขุม รุนอายุไมเกิน 12 ปี โรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่ตําบลนาขุม  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  7  หนา  51 )

โครงการจัดแขงขันกีฬาเบญจสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาเบญจสัมพันธ  อําเภอบานโคก  จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางหนวยงานในแตละอําเภอ และมีการจัด
กิจกรรมแขงขันกีฬารวมกันเป็นประจําปีทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  3  หนา  50 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมสรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมสรงน้ําพระ  
รดน้ําขอพรผูสูงอายุ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
คาวัสดุและอุปกรณฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  1  หนา 47  )

(2)โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลนาขุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ตําบล
นาขุม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่ 
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่   2  หนา  47 )
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(3) โครงการฝึกอบรมการใหความรูเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
และพุทธศาสนิกชนที่ดี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการใหความรูเรื่อง
วันสําคัญทางพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยจายเป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาอาหารกลางวัน 
คาวัสดุและอุปกรณฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่   3  หนา  47 )

(4) โครงการงานมะขามหวานและของดีตําบลนาขุม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการงานมะขามหวาน
และของตําบลนาขุม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ เงิน
รางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  4 หนา  48 )
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(5) โครงการขบวนประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการขบวนประเพณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและอุปกรณ เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 หนา  48 )   

(6)โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปัญญาทองถิ่นตําบลนาขุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปัญญา
ทองถิ่นตําบลนาขุม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
วัสดุและอุปกรณ 
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  7  หนา  48 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเผยแพรและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอําเภอบานโคก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในโครงการเผยแพรและสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอําเภอบานโคก โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัด
ขบวนแหทางศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นในพิธีเปิด การจัดหาและสง
ธิดาเขาประกวด การจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นบนเวที
กลาง การจัดสถานที่แสดงศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นและจําหนาย
ผลิตภัณฑพื้นบานผลทองทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 9 หนา 49 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยบริการเเละถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณราย
จาย
พ.ศ. 2563
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,454,170 บาท

งบกลาง รวม 6,454,170 บาท
งบกลาง รวม 6,454,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจายแบบขั้นบันได(กอง
สวัสดิการสังคม) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ (กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดสในพื้นที่ (สํานักงาน
ปลัดฯ,สวนสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562

สํารองจาย จํานวน 316,247 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน 
ที่เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย หรือความจําเป็นในกรณีตางๆ
และไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
10)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
11)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
12)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
13)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
14)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 193,000 บาท

1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  
จํานวน 63,000  บาท  
เพื่อตั้งจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ อัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่
ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สํานักปลัด)     
2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาขุม  
จํานวน  110,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560
 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
  
3.คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน  20,000  บาท  
เพื่อจายคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและ
เบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณและเบิกจาย
คาใชจายในการจัดการจราจร   
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยเหลืองานศพ คาใชจายที่เกี่ยวของ ตามที่ระเบียบ
สามารถใหเบิกจายได สําหรับพนักงานสวนตําบล , พนักงาน
จาง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การจายเงินชวยพิเศษของขา
ราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญและขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งถึง
แกความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 148,923 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561    
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