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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโคกเพชร
อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,137,403.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,270,022.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,612,648.22 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 2,500,000.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 35,699,811.10 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,503.86 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 21,515.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 162,809.99 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 495,119.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 92,050.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,459,815.35 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,463,997.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 312,769.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 29,332,336.37 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,185,463.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,640,291.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,151,555.42 บาท

งบลงทุน จํานวน 723,700.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,631,326.95 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 312,769.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,557,500.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,960,200.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

อ.ขุขันธ  จ.ศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,800 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 800 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 38,700 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 150 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 550 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการคาดวาจะได้รับจริง

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการตามรายรับจริงที่ประกอบการได้ขออนุญาต
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้ตามฐานครัวเรือนที่ขอใช้น้ําเพิ่มจากฐานเดิม ซึ่ง
สูงกวารายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 42,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 42,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้จากบัญชีที่จะดําเนินการจําหนายครุภัณฑ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,882,500 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 221,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,300,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,650,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 41,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,230,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 20,230,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 185,420.00 513,600.00 513,600.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 10,530.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 10,530.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

21,600.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

664,800.00 2,059,200.00 2,059,200.00 2,059,200.00 0 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 892,880.00 2,743,440.00 2,743,440.00 2,743,920.00 2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 592,400.00 1,953,512.00 2,332,514.00 2,736,555.00 1.66 % 2,782,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 47,400.00 84,000.00 84,000.00 90,105.00 -6.78 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร
อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 63,000.00 162,867.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 60,420.00 130,380.00 137,720.00 150,720.00 7.76 % 162,420

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 12,000.00 24,000.00 21,815.00 24,000.00 -82.75 % 4,140

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 170,400.00 177,240.00 345,240.00 18.14 % 407,880

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 775,220.00 2,525,159.00 2,921,289.00 3,538,620.00 3,632,520
รวมงบบุคลากร 1,668,100.00 5,268,599.00 5,664,729.00 6,282,540.00 6,376,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 22,000.00 0.00 20,000.00 1,200 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 9,200.00 117.39 % 20,000

คาเชาบ้าน 21,600.00 62,950.00 92,600.00 168,000.00 0 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,200.00 8,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 21,600.00 91,150.00 100,600.00 217,200.00 468,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 178,750.00 337,525.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 319,400.00 328,800.00 -34.31 % 216,000

คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 37,820.00 40,000.00 0 % 40,000

คาใช้จายการระวางที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0.00 0.00 17,987.00 20,000.00 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,774.00 51,692.00 27,235.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การเบิกจายงบประมาณของศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอขุขันธ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 241,820.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการของศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอุ
ขันธ 

0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการของศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอขุ
ขันธ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดตําบล
โคกเพชร (ศป.ปส.ต.โคกเพชร)

0.00 149,328.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 137,026.00 0.00 120,230.00 194,000.00 -48.45 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2561

0.00 159,274.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของการบริหาร
สวนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององการ
บริหารสวนตําบล ตามที่กฏหมายกําหนด

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ อบต.โคกเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 245,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร

0.00 0.00 188,405.00 240,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมณาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต
.โคกเพชร

154,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,328.00 88,915.67 45,547.76 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 494,878.00 1,028,554.67 774,624.76 1,012,800.00 991,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,814.00 120,375.90 71,203.00 100,000.00 -20 % 80,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 4/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,390.00 11,268.00 19,476.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 19,960.00 0.00 7,975.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,220.00 30,143.00 20,685.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0.00 6,240.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00 4,236.00 0.00 5,000.00 400 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 27,000.00 158,360.00 42,190.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 94,384.00 330,622.90 181,029.00 275,000.00 275,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 54,059.66 118,866.71 171,737.18 150,000.00 6.67 % 160,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 338.67 458.51 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,068.70 28,796.20 24,233.87 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 58,128.36 148,001.58 196,429.56 210,000.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 668,990.36 1,598,329.15 1,252,683.32 1,715,000.00 1,934,000

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ประชุมอเนกประสงคแบบพนักพิง 0.00 0.00 49,500.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานหุ้มเบาะ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (ผู้บริหาร) 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ประจําปีงบประมาณ 2560

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 333,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ (นักบริหาร) 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้โชว (ผู้บริหาร) 0.00 0.00 7,300.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะตั้งโต๊ะหมูบูชา (ผู้บริหาร) 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน (ผู้บริหาร) 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะสําหรับนักบริหาร (ปลัด, 
รองปลัด, หัวหน้าสํานักปลัด, ผอ.กอง ทุก
กอง) จํานวน 6 ชุด

0.00 39,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค แบบพนักพิง 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 45,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อชุดโซฟารับแขก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงภายนอก 0.00 0.00 149,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดี่ยวพร้อม
อุปกรณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

จัดซื้อโต๊ะกลมสแตนเลส  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนัตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

20,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 17,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 110,900.00 470,700.00 273,500.00 185,000.00 53,000
รวมงบลงทุน 110,900.00 470,700.00 273,500.00 185,000.00 53,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 5,500.00 19,600.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
หัว รัชกาลที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพร
ราา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชน
ต้านยาเสพติด "ตากะจะเกมส" ครั้งที่ 13 
ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปีใหมและ
งานกาชาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 8/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 
ธันวาคม

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 
ธันวาคม 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาชบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัว วันปิยมหาราช 23 
ตุลาคม

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาลสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม

0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริสมูรณอดุยเดช สยามิ
นทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 
กรกฎาคม

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
"เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

0.00 0.00 0.00 4,100.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมิทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช
วรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุยเดช สยามินทราธิ
เบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ
ทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหมและงาน
กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการปองกัน เฝาระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ (ศป.ปส.จ.ศรีสะเกษ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ 

0.00 0.00 8,962.27 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,500.00 39,600.00 50,962.27 59,100.00 32,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,500.00 39,600.00 50,962.27 59,100.00 32,000

รวมงานบริหารทั่วไป 2,473,490.36 7,377,228.15 7,241,874.59 8,241,640.00 8,395,440

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 11/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนและจัดเวที
ประชาคม

8,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,940.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 8,940.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 116,440.00 0.00 0.00 0.00 0
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 129,530.00 844,288.00 1,189,870.00 1,315,884.00 29.97 % 1,710,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 12/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 0.00 21,000.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,920.00 244,200.00 254,040.00 264,404.00 4.02 % 275,040

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 -8.75 % 43,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 290,450.00 1,157,488.00 1,530,410.00 1,670,288.00 2,095,080
รวมงบบุคลากร 290,450.00 1,157,488.00 1,530,410.00 1,670,288.00 2,095,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 72,000.00 151,300.00 179,000.00 6.59 % 190,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 72,000.00 151,300.00 214,000.00 215,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 54,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 45,826.35 23,700.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,428.00 0.00 165,034.00 130,000.00 -30.77 % 90,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 13/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2561

0.00 119,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ปีงบประมาณ 2561

0.00 11,335.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,428.00 185,195.00 210,860.35 413,700.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,470.00 0.00 38,695.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,480.00 0.00 39,730.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 14,950.00 0.00 78,425.00 100,000.00 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 42,378.00 257,195.00 440,585.35 727,700.00 445,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 45,900.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 14/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,400

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 2

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บคาน้ําประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 45,900.00 101,300.00 65,400
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 45,900.00 101,300.00 65,400

รวมงานบริหารงานคลัง 332,828.00 1,414,683.00 2,016,895.35 2,499,288.00 2,606,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2,922,758.36 8,791,911.15 9,258,769.94 10,740,928.00 11,001,720

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 15/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ

80,280.00 106,616.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 80,280.00 106,616.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 80,280.00 106,616.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 80,280.00 106,616.00 0.00 0.00 0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 36,900.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 36,900.00 60,000.00 60,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 16/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการในการดําเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0.00 0.00 0.00 126,000.00 242.86 % 432,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 23,040.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ

0.00 0.00 25,415.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 48,455.00 342,000.00 492,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 17/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 85,355.00 432,000.00 602,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 
ขนาด 6,000 ลิตร 

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิด VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต

0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

จัดซื้อปายไฟสามเหลี่ยม 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยโซยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,400

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 18/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,605,000.00 21,400
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,605,000.00 21,400

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 85,355.00 3,037,000.00 623,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,280.00 106,616.00 85,355.00 3,037,000.00 623,400

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,157,760.00 2,130,620.00 2,350,200.00 2,796,960.00 -8.18 % 2,568,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 91,200

เงินประจําตําแหนง 21,000.00 36,750.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 19/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินวิทยฐานะ 0.00 17,500.00 80,500.00 126,000.00 20 % 151,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 284,700.00 592,440.00 484,550.00 707,076.00 38.33 % 978,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,340.00 45,240.00 11,390.00 44,676.00 -19.42 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,485,800.00 2,822,550.00 2,968,640.00 3,716,712.00 3,866,760
รวมงบบุคลากร 1,485,800.00 2,822,550.00 2,968,640.00 3,716,712.00 3,866,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -80 % 2,000

คาเชาบ้าน 0.00 30,000.00 36,000.00 72,000.00 -33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,200.00 11,100.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 34,200.00 47,100.00 122,000.00 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลธรรมดา 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 40,950.00 0.00 139,576.00 250,000.00 -68 % 80,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 20/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2561

0.00 265,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกเพชร 

0.00 0.00 44,280.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 26,650.00 29,999.00 49,952.00 50,000.00 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 67,600.00 367,899.00 341,808.00 448,000.00 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,922.00 0.00 12,682.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,600.00 0.00 20,490.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 59,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 22,522.00 0.00 92,372.00 70,000.00 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 1,565.82 3,488.31 5,286.83 50,000.00 -80 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 11,028.62 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,565.82 3,488.31 16,315.45 80,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 91,687.82 405,587.31 497,595.45 720,000.00 345,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานแบบเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED สี

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,400.00 0.00 0.00 38,000.00 7,000
รวมงบลงทุน 51,400.00 0.00 0.00 38,000.00 7,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส" และการแขงขัน
กีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 37 "นคร
ลําดวนเกมส"

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 65,000.00 0.00 150,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 65,000.00 0.00 150,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,658,887.82 3,293,137.31 3,466,235.45 4,624,712.00 4,218,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 57,210.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถ
านศึกษา

604,800.00 0.00 701,780.00 773,000.00 -2.68 % 752,300

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 640,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 662,010.00 640,800.00 701,780.00 773,000.00 762,300
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 458,596.08 1,026,265.52 1,060,094.84 1,089,800.00 -8.57 % 996,424

รวมค่าวัสดุ 458,596.08 1,026,265.52 1,060,094.84 1,089,800.00 996,424
รวมงบดําเนินงาน 1,135,606.08 1,667,065.52 1,761,874.84 1,862,800.00 1,758,724
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,290,000.00 1,707,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคก
เพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 232,000

โครงการอุดหดนุนงบประมาณอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบ้านระกา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 384,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 460,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสุข
เกษม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 416,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพชร 0.00 0.00 230,000.00 236,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 0.00 0.00 182,000.00 180,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านภูมิศาลา 0.00 0.00 450,160.00 456,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านระกา 0.00 0.00 386,000.00 388,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 0.00 0.00 480,000.00 484,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,290,000.00 1,707,800.00 1,728,160.00 1,744,000.00 1,672,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,290,000.00 1,707,800.00 1,728,160.00 1,744,000.00 1,672,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 25/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,425,606.08 3,374,865.52 3,490,034.84 3,606,800.00 3,430,724
รวมแผนงานการศึกษา 4,084,493.90 6,668,002.83 6,956,270.29 8,231,512.00 7,649,484

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก 97,500.00 0.00 0.00 0.00 100 % 117,000

โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก 
ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 140,103.40 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ 2561

0.00 36,430.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 97,500.00 176,533.40 0.00 16,000.00 157,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 17,136.60 30,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 132,600.00 151,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 149,736.60 181,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 97,500.00 176,533.40 149,736.60 197,000.00 157,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ตาปาง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ตามูง หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ตาองค  หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
โนนสําราญ หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ภูมิศาลา หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ระกา หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ระกาน้อย หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
สุขเกษม หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
เสลา หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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อุดหนุนการดําเนินงานโครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
โคกเพชร หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการดําเนินงานโครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
เปี่ยมตะลวก หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 200,000.00 120,000.00 220,000.00 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 200,000.00 120,000.00 220,000.00 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 97,500.00 376,533.40 269,736.60 417,000.00 436,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 97,500.00 376,533.40 269,736.60 417,000.00 436,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุมสตรี ผู้ด้อยโอกาส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

โครงการสงเสริมหัตถกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง

17,025.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ

30,440.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,465.00 0.00 0.00 0.00 17,000
รวมงบดําเนินงาน 47,465.00 0.00 0.00 0.00 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 47,465.00 0.00 0.00 0.00 17,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 47,465.00 0.00 0.00 0.00 17,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 304,838.00 763,860.00 809,520.00 876,720.00 2.46 % 898,260

เงินประจําตําแหนง 17,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 115,980.00 230,760.00 235,680.00 210,840.00 12.92 % 238,080

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 9,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 447,318.00 1,072,620.00 1,123,200.00 1,165,560.00 1,214,340
รวมงบบุคลากร 447,318.00 1,072,620.00 1,123,200.00 1,165,560.00 1,214,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 19,300.00 40,200.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

คาเชาบ้าน 18,400.00 25,300.00 29,900.00 33,600.00 0 % 33,600

รวมค่าตอบแทน 18,400.00 44,600.00 70,100.00 103,600.00 83,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 41,500.00 114,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0.00 0.00 0.00 216,000.00 50 % 324,000

คาจ้างเหมาบริการแรงงาน 0.00 0.00 164,400.00 0.00 0 % 0
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คาติดตั้งไฟฟา 0.00 0.00 21,884.83 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,776.00 0.00 52,760.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2561

0.00 22,860.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 46,276.00 137,760.00 239,044.83 286,000.00 394,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,435.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 27,268.00 3,370.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 63,308.00 10,505.00 60,000.00 -66.67 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 149,400.00 150,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 16,520.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 54,000.00 151,793.00 0.00 60,000.00 183.33 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 61,435.00 242,369.00 199,795.00 360,000.00 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 76,628.14 144,211.14 161,124.80 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 76,628.14 144,211.14 161,124.80 250,000.00 250,000
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รวมงบดําเนินงาน 202,739.14 568,940.14 670,064.63 999,600.00 1,007,600
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 45,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 
ชนิดมอเตอรไฟฟา

64,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000.00 0.00 45,900.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 64,000.00 0.00 45,900.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 714,057.14 1,641,560.14 1,839,164.63 2,165,160.00 2,221,940
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการกอ
สร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน ของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 344,800.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคาร
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 131,000.00 0.00 0 % 0
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คาถมดิน

โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณหน้าอาคารที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 260,000.00 0.00 0 % 0

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโดมอเนกประสงค องคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 411,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอนก
ประสงคองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 463,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านระกา

198,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเปียมตะลวก หมูที่ 2  (สายไปห้วยเรียง
จวญ)

0.00 460,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพชร ม
.1 (ซอยข้างร้านนําชัย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านภูมิศาลา 
หมูที่ 4 (สายข้างโรงเรียนบ้านภูมิศาลาด้าน
ตะวันตก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านระกา หมู 5 
(สายเลียบห้วยระกา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเพชร หมูที่ 1 (สายบ้านโคกเพชรไป
บ้านตะแบง) 

0.00 492,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตาปาง หมูที่ 3 (สายรอบหมูบ้าน)

0.00 497,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายหน้าวัดบ้านภูมิ
ศาลา)

0.00 493,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 (สายบ้านเปียมตะลวกไปบ้านระกา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตาปาง หมูที่ 3 เส้นหนองตาปาง-โรงสูบ
ประปา

0.00 0.00 483,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายศาลตาหลักไป
บ้านตาปาง ชวงที่ 2)

0.00 0.00 0.00 156,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินบ้านระกา หมูที่ 5 
(สายเขต 1 ไปห้วยระกา)

0.00 0.00 0.00 126,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินสายบ้านตาองค หมู
ที่ 10 (สายโรงเรียนบ้านโคกเพชร ไป ตายู)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:00 หน้า : 35/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร

0.00 298,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมู
บ้าน ตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 0.00 201,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ําบ้านตาปาง หมูที่ 
3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 198,200.00 2,704,200.00 1,630,300.00 483,000.00 2,860,000
รวมงบลงทุน 198,200.00 2,704,200.00 1,630,300.00 483,000.00 2,860,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 198,200.00 2,704,200.00 1,630,300.00 483,000.00 2,860,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัว
เรือน

0.00 0.00 54,566.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 48,000.00 54,566.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 48,000.00 54,566.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 48,000.00 54,566.00 0.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 912,257.14 4,393,760.14 3,524,030.63 2,648,160.00 5,081,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 150,241.22 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 150,241.22 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 150,241.22 0.00 0.00 0.00 0
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาสตรีและครอบครัว

0.00 14,975.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตําบลโคกเพชร ประจําปี 2562

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี ตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 74,000.00 0.00 0 % 0

สงเสริมศักยภาพกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลโคกเพชร

19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,800.00 14,975.00 94,000.00 20,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 19,800.00 14,975.00 94,000.00 20,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 170,041.22 14,975.00 94,000.00 20,000.00 30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,041.22 14,975.00 94,000.00 20,000.00 30,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬา

0.00 0.00 83,025.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 130,000.00 0.00 247,710.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ 2561

0.00 249,925.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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โครงการสงเสริมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ
ด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตําบลโคก
เพชร

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 134,000.00 249,925.00 330,735.00 165,000.00 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 134,000.00 249,925.00 350,735.00 165,000.00 350,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัมนา
เด็กและเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 134,000.00 249,925.00 390,735.00 205,000.00 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมงานรําลึกพระยาไกร
ภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง 
ลือเลื้องกล้วยแสนหวี อําเภอขุขันธ

0.00 0.00 278,680.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 278,680.00 150,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 278,680.00 150,000.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 278,680.00 150,000.00 0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 134,000.00 249,925.00 669,415.00 355,000.00 350,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 160,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 160,950.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 160,950.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

37,995.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2561

0.00 88,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมด้านการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 104,350.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 37,995.00 88,000.00 104,350.00 0.00 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 37,995.00 88,000.00 104,350.00 30,000.00 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสําหรับตอพวงรถ
แทรกเตอร 

0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 198,945.00 128,000.00 104,350.00 62,000.00 45,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมและรณรงคในการ
ปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แหงชาติ 0.00 0.00 12,902.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนการอนุรักษพันธพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 12,902.00 18,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 12,902.00 18,000.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 12,902.00 18,000.00 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 198,945.00 128,000.00 117,252.00 80,000.00 75,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 33,648.00 68,352.00 62,352.00 96,000.00 7.5 % 103,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 2,916.00 4,000.00 25 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,039,600.00 6,303,300.00 6,738,200.00 7,462,400.00 8.71 % 8,112,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,124,800.00 2,326,400.00 2,416,000.00 2,548,000.00 7.57 % 2,740,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 45,000.00 84,000.00 102,000.00 120,000.00 -15 % 102,000

สํารองจาย 224,500.00 281,966.00 233,768.00 177,000.00 14.42 % 202,523

รายจายตามข้อผูกพัน 500,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

0.00 0.00 0.00 102,000.00 0 % 102,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร 

0.00 0.00 101,000.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

149,839.50 152,453.00 143,900.00 161,000.00 3.93 % 167,333

รวมงบกลาง 5,117,387.50 9,326,471.00 9,800,136.00 10,670,400.00 11,535,456
รวมงบกลาง 5,117,387.50 9,326,471.00 9,800,136.00 10,670,400.00 11,535,456
รวมงบกลาง 5,117,387.50 9,326,471.00 9,800,136.00 10,670,400.00 11,535,456

รวมแผนงานงบกลาง 5,117,387.50 9,326,471.00 9,800,136.00 10,670,400.00 11,535,456
รวมทุกแผนงาน 13,765,128.12 30,056,194.52 30,774,965.46 36,200,000.00 36,800,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร
อําเภอ ขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,224.00 27,681.00 33,886.97 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 46,240.48 59,244.44 38,526.24 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 600.00 0.00 800.00 700.00 14.29 % 800.00

รวมหมวดภาษีอากร 67,064.48 86,925.44 73,213.21 700.00 5,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,416.20 1,920.60 2,007.90 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,100.00 90.48 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

260.00 80.00 170.00 300.00 -50.00 % 150.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 460.00 900.00 550.00 500.00 10.00 % 550.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 350.00 0.00 10,250.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 500.00 920.00 1,200.00 600.00 200.00 % 1,800.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 8,279.70 18,200.00 19,000.00 -68.42 % 6,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,600.00 6,200.00 7,800.00 7,100.00 40.85 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 460.00 50.00 500.00 -80.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 19.50 500.00 -80.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 14,446.20 20,760.30 44,247.40 32,100.00 38,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 234,861.53 200,225.93 199,484.80 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,861.53 200,225.93 199,484.80 200,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 253,705.00 301,770.00 379,147.00 253,800.00 77.30 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 253,705.00 301,770.00 379,147.00 253,800.00 450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 42,250.00 0.00 100.00 % 42,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,800.00 2,950.00 42,250.00 0.00 42,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,870.00 0.00 1,400.00 -28.57 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,870.00 0.00 1,400.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 315,825.45 220,201.66 221,293.70 220,000.00 0.45 % 221,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,310,647.29 8,833,808.31 8,302,029.44 8,800,000.00 -5.68 % 8,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,921,441.48 2,058,848.72 1,925,061.51 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 24,577.40 25,810.47 29,056.83 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     ภาษีสุรา 1,101,464.29 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,654,399.31 4,255,965.96 4,628,342.54 4,000,000.00 16.25 % 4,650,000.00
     คาภาคหลวงแร 39,522.29 33,976.32 37,402.09 33,000.00 21.21 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,377.77 33,186.98 40,785.65 33,000.00 24.24 % 41,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,335,229.00 517,187.00 582,564.00 500,000.00 20.00 % 600,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 510.00 500.00 0.00 % 500.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,737,484.28 15,978,985.42 15,767,045.76 15,612,000.00 15,882,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

17,929,757.00 17,938,756.00 19,120,360.00 20,100,000.00 0.65 % 20,230,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,929,757.00 17,938,756.00 19,120,360.00 20,100,000.00 20,230,000.00
รวมทุกหมวด 33,250,118.49 34,532,243.09 35,625,748.17 36,200,000.00 36,800,000.00
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเพชร

102,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

103,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,112,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

167,333

สํารองจ่าย 202,523

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,740,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 1/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเพชร

102,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

103,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,112,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

167,333

สํารองจ่าย 202,523

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,740,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,059,200 2,059,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 238,080 978,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 91,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 898,260 2,568,240

เงินวิทยฐานะ 151,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 33,600 48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 682,920 1,899,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

4,140 4,140

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 108,000 199,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

67,800 139,800

เงินเดือนพนักงาน 4,492,320 7,958,820

เงินวิทยฐานะ 151,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 162,420 162,420

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 270,000 385,000

ค่าเช่าบ้าน 358,800 440,400

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

324,000

ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร

ค่าใช้จ่ายการระวาง
ที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 27,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 216,000 216,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

324,000

ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายการระวาง
ที่ดิน

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา

432,000 432,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ

10,000 10,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 50,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และศูนย์
ประสานราชการส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอขุขันธ์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

150,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และรณรงค์ในการปลูก
ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งของการบริหาร
ส่วนตําบล ตามที่
กฎหมายกําหนด

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเพชร

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และศูนย์
ประสานราชการส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอขุขันธ์

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 190,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

150,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และรณรงค์ในการปลูก
ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งของการบริหาร
ส่วนตําบล ตามที่
กฎหมายกําหนด

250,000 250,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกเพชร

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

117,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต
.โคกเพชร

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการส่งเสริมด้าน
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่ม
สตรี ผู้ด้อยโอกาส

17,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี ตําบลโคกเพชร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

117,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต
.โคกเพชร

245,000 245,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

10,000 10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการส่งเสริมด้าน
การเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่ม
สตรี ผู้ด้อยโอกาส

17,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี ตําบลโคกเพชร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารส่ถ
านศึกษา

752,300

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุสนาม

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) 996,424

วัสดุการเกษตร 5,000

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

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารส่ถ
านศึกษา

752,300

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 60,000

วัสดุสนาม 10,000 10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 996,424

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 40,000

วัสดุอื่น 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเหล็ก 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
1 kVA

ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ
ค่าน้ําประปา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซ่ยนต์

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 13/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 190,000

วัสดุอื่น 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 160,000 420,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเหล็ก 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
1 kVA

17,400 17,400

ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ
ค่าน้ําประปา

48,000 48,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000 11,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยโซ่ยนต์ 21,400 21,400

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 14/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอลแบบ
สะท้อนเลนส์เดี่ยวพร้อม
อุปกรณ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโคกเพชร ม.1 
(ซอยข้างร้านนําชัย)

485,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านภูมิศาลา หมู่ที่ 
4 (สายข้างโรงเรียนบ้าน
ภูมิศาลาด้านตะวันตก)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านระกา หมู่ 5 
(สายเลียบห้วยระกา)

485,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 (สายบ้านเปียมตะ
ลวกไปบ้านระกา)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายบ้านตาองค์ หมู่
ที่ 10 (สายโรงเรียนบ้าน
โคกเพชร ไป ตายู)

200,000

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 15/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอลแบบ
สะท้อนเลนส์เดี่ยวพร้อม
อุปกรณ์

42,000 42,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโคกเพชร ม.1 
(ซอยข้างร้านนําชัย)

485,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านภูมิศาลา หมู่ที่ 
4 (สายข้างโรงเรียนบ้าน
ภูมิศาลาด้านตะวันตก)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านระกา หมู่ 5 
(สายเลียบห้วยระกา)

485,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 (สายบ้านเปียมตะ
ลวกไปบ้านระกา)

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายบ้านตาองค์ หมู่
ที่ 10 (สายโรงเรียนบ้าน
โคกเพชร ไป ตายู)

200,000

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงฝาย
กั้นน้ําบ้านตาปาง หมู่ที่ 
3

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ตําบลโคก
เพชร

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร

232,000

โครงการอุดหดนุนง
บประมาณอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบ้าน
ระกา

384,000

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 17/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงฝาย
กั้นน้ําบ้านตาปาง หมู่ที่ 
3

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ตําบลโคก
เพชร

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร

232,000

โครงการอุดหดนุนง
บประมาณอาหารกลาง
วันสําหรับโรงเรียนบ้าน
ระกา

384,000

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะ
ลวก

180,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา

460,000

อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธีวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5

อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธีวันเฉลิมพระชนมพร
ราา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชินีพันปีหลวง

วันที่พิมพ์ : 30/3/2564  12:01:48 หน้า : 19/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะ
ลวก

180,000

โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา

460,000

อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธีวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5

3,000 3,000

อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธีวันเฉลิมพระชนมพร
ราา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม
ราชินีพันปีหลวง

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2563

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนา
ชบพิตร

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จปรมิทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณ์อดุยเดช สยามิ
นทราธิเบศราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2563

5,000 5,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนา
ชบพิตร

3,000 3,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จปรมิทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณ์อดุยเดช สยามิ
นทราธิเบศราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร

4,000 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด จังหวัด
ศรีสะเกษ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการโรงเรียนบ้านสุข
เกษม

416,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ (ศป.ปส.จ
.ศรีสะเกษ)

รวม 11,535,456 75,000 350,000 30,000 5,081,940 17,000 436,000 7,649,484
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

3,000 3,000

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด จังหวัด
ศรีสะเกษ

6,000 6,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการโรงเรียนบ้านสุข
เกษม

416,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ (ศป.ปส.จ
.ศรีสะเกษ)

5,000 5,000

รวม 623,400 11,001,720 36,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร

อําเภอ ขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,395,440 บาท

งบบุคลากร รวม 6,376,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  11,220  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนราย
เดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,180
  บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนราย
เดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200  บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,632,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,782,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําป  8  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ
กลาง) จํานวน  1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต
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. ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จํานวน  1  อัตรา
(4) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา
(6) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา
(7) นิติกรชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา
(8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน  1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
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) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
  (1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (สํานักงานปลัด อบ
ต.)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(3) หัวหน้าสํานักปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 162,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
 (1) ] ลูกจ้างประจํา  ตําแหนง นักการ  จํานวน  1  อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลุก
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลุกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 4,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 407,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1
  อัตรา
 (3) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1
  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 1,934,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 468,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ อาทิ คณะกรรมการจัดทําราง TOR คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ชางผู้ควบคุมงาน คาตอบ
แทนบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้ง
งบประมาณการใช้จายเงิน และเงินทุนสํารองเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
3. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด อบต.) 

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 991,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานชวยงาน
ประจํา ดังนี้
        1) จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน หอประชุมอเนกประสงค ห้องน้ํา งานรักษาความ
สะอาดโดยรอบ งานคัดสําเนา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบ
หมาย จํานวน 108,000 บาท
        2) จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อชวยปฏิบัติงานประจําเกี่ยว
กับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร งานควบคุมการใช้พัสดุ งานบันทึกข้อมูล และงานอื่นๆ ที่ได้
รับมอบหมาย จํานวน 108,000 บาท
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายในการเชาบริการเครื่องถาย
เอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ. 2562  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายการระวางที่ดิน จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อเบิกจายเป็นคาธรรมเนียมในการระวางที่ดินที่เป็นที่
สาธารณะประโยชน หรือที่ดินประเภทอื่นที่อยูในการดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯเป็นต้น
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
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ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ 
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้
ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคา
ใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาท้องถิ่น
2.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4. คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. คาใช้จายในการจัดหาอาหารสําหรับผู้ปวยสามัญ ผู้ปวยโรค
เรื้อน ของสถานบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
อาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยูในการสงเคราะหของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา 
7. คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ หรือวันสําคัญตางของชาติ  
8. คาใช้จายจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
 (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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การเบิกจายงบประมาณของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และศูนยประสานราชการ
สวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอขุขันธ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององ๕กรปกครองสวนท้องถิ่นและศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอขุขันธ ซึ่งมีคาใช้จาย
เชน คางจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการชวยปฏิบัติงานประจํา
ศูนย คาวัสดุอุปกรณ คารับรองการประชุมคณะทํางานตางๆ เป็น
ต้น เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. งบประมาณที่ อบต.โคกเพชร ตั้งจาย เป็นเงิน 20,000 บาท
    2. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่น จํานวน 22 แหงๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 440,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการชวย
เหลือตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
   2) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 183 รหัสโครงการ e - plan 1718900 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของการบริหารสวนตําบล ตามที่
กฎหมายกําหนด

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิและ
หน้าที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด  อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาตอบแทนบุคคลที่ได้
รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง  คาป้าย  แผนพับ และ
สื่ออื่นๆ คาบัตรเลือกตั้ง  คาวัสดุ  และอุปกรณในการเลือกตั้ง  คา
จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาประชา
สัมพันธ คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากร  คาใช้จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้ง
งบประมาณการใช้จายเงิน และเงินทุนสํารองเงินสะสมขององค? 
กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
(สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต
.โคกเพชร

จํานวน 245,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.โคกเพชร  หลัก
สูตร “การพัฒนาองคกร Organization Development (OD)” 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ ทักษะและศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคที่
ตางไป เพื่อนํามาปรับใช้ในท้องถิ่นตน การเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ทักษะในการอยูรวมกัน และทํางานรวมกันเป็นทีมจากสภาวการณ
ตางๆ สิ่งแวดล้อมตางๆ เพื่อลด ขจัดความขัดแย้งของคนใน
องคกร เพื่อสร้างพลังจิตสํานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนํา
คุณธรรม จริยธรรม ศีล ๕ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อให้มีศิลปะการเป็นผู้นํา เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้
หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความออนน้อมและให้อภัยซึ่งกัน
และกัน มีความกตัญญูตอองคกร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรม
บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย มีการพัฒนาด้าน
อารมณ EQ ลดอัตราตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อื่น สมารถทํางานเป็นทีมได้ มีพลังในการทํางานอยางมีความ
สุข มีทัศนคติที่ดีตองาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หนวยงาน เพื่อน
รวมงาน เป็นต้น   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
  หน้า 188 รหัสโครงการ e - plan 1661909
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
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ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด อบต.) 

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:22 หน้า : 28/156



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
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อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
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หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
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คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดี่ยวพร้อมอุปกรณ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเบิกจายในการจัดซื้อกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดี่ยว
พร้อมอุปกรณ ซึ่งประกอบด้วย
    1)  กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดี่ยว
    2)  เลนสชนิดเลนสซุม
    3)  ขาตั้งกล้องแบบขาสามทอน
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
   1)  กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดี่ยว
         1.1 เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดี่ยว DSLR ชนิด
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เปลี่ยนเลนสได้
         1.2 ใช้ Sensor รับภาพ ชนิด CMOS ขนาดไมน้อย
กวา 23.5 x 15.6 mm.
         1.3 มีจํานวนจุดรับภาพด้วยความละเอียดไมน้อย
กวา 24.4 ล้านพิกเซล
         1.4 มีความไวแสง ISO100 - 25600
         1.5 สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ทั้งชนิด RAW และ JPEG 
หรืออื่นๆ
         1.6 สามารถถายวีดีโอแบบ Full HD ที่สามารถปรับระดับ
ได้ทั้งแบบปกติและคุณภาพสูง
         1.7 มีสื่อบันทึกแบบ SD Card ขนาดความจุไมน้อย
กวา 32 GB
    2)  เลนสชนิดเลนสซูม
         2.1 เป็นเลนสชนิดเลนสซูม (Zoom)
        2.2 มีขนาดความยาวโฟกัสอยูในชวงไมน้อยกวา 18 –
 200 mm. 
        2.3 มีขนาดรูรับแสงกว้างสุด อยูในชวง 1/3.5 – 5.6
        2.4 มีขนาดรูรับแสงแคบสุด  f/22
        2.5 สามารถใช้กับกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส
เดี่ยว DSLR และต้องเป็นยี่ห้อหรือผลิตภัณฑเดียวกันกับตัวกล้อง
        2.6 มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
    3) ขาตั้งกล้องแบบขาสามทอน
        3.1 เป็นขาตั้งกล้องแบบขาสามทอน
        3.2 มีหัวตอกับขาตั้งกล้องและตัวกล้อง เป็นชนิดหัวบอล
        3.3 สามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด 5 กิโลกรัม
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
   1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด อบต.)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเบิกจายในการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนําด 22 นิ้ว ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนต แบบมือถือ
2) ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกว่ํา 21 ซีซี
4) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกว่ํา 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5 วันปยมหา
ราช 23 ตุลาคม 256 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1718239
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรราา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปหลวง

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564” จํานวน  3,000
 บาท ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1680358
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดงานรัฐพิธี วัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพรปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ 5
 ธันวาคม ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ  จํานวน 5,000
 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1718406
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาชบพิตร

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จํานวน  3,000
 บาท ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1718041      
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จปรมิทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช
วรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรม
นาถบพิตร

จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามิทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ให้กับที่ทําการปก
ครองอําเภอขุขันธ จํานวน 4,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1672802
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 
มิถุนายน

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1672814
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนโครงการเทศกาลปใหมและงานกาชาด จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดงานเทศกาลป
ใหมและงานกาชาด ประจําปงบประมาณ 2563 ให้กับที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุขันธ จํานวน 6,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1719676
(สํานักงานปลัด อบต.)
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อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ศป.ปส.จ.ศรีสะเกษ)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนการป้องกันและปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ   ประจําป 2564  จํานวน 5,000 บาท ให้กับที่
ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอขุขันธ ที่ ศก 0418/ว ว 481 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1719676
(สํานักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,606,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,095,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,095,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,710,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําป  8  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน  1 อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการคลัง ปก./ชก. จํานวน  1  อัตรา
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน จํานวน  1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
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หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
  (1) เงินเพิ่มการครองชีพตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ใน
อัตราเดือนละ 2,000  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000
 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:22 หน้า : 53/156



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  จํานวน  1  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:22 หน้า : 55/156



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  จํานวน  1  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:22 หน้า : 56/156



งบดําเนินงาน รวม 445,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ อาทิ คณะกรรมการจัดทําราง TOR คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ชางผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ
กระทรวง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 190,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
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สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
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ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
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โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 65,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,400 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 17,400 บาท

 - เพื่อเบิกจายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า สําหรับ
คอมพิวเตอร ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่องๆละ 5,800 บาท ซึ่ง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
      - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
      - สามารถสารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
5) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
(กองคลัง)
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ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บน้ํา
ประปา สําหรับงานพัฒนาการจัดเกฏ็บรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 623,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 602,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นคาตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ อปพร. แหงพื้นที่อื่นที่ไปสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น เชน คา
ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจจุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลสําคัญ คาตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ระหวางเกิด
สาธารณะภัย เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
(สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติ
งานชวยงานประจําด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ดังนี้
        1) งานประจําศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
        2) งานคนงานประจํารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
        3) งานประสาน สํารวจ ชวยเหลือ บรรเทาทุกข
        4) งานภัยพิบัติ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     โดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 4 คนๆ
ละ  108,000 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คา
จ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่ว
คราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการเชาอาคาร
และที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึก
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อบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําที่จะใช
สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษา
พยาบาล  ในกรณีเกิดสาธารณะภัยตางๆ คาใช้จายในการจัดตั้ง
จุดตรวจจุดบริการประชาชนบริการประชาชนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือการเกิดสาธารณะภัย หรือปัญหาเรงดวนที่ทําให้เกิด
ความเดือดร้อนแกประชาชน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อเบิกจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชา
ห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
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เป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
       1) คณะกรรมการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัย ระดับ
ตําบล ระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด
       2) การประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนบรรเทาสาธารณะ
ภัย
     3) การจัดประชุมการเผชิญเหตุ บรรเทาเหตุ และการชวย
เหลือประชาชนหลังสิ้นภัยพิบัติ
รวมทั้งคาใช้จายในการจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่มในการบรรเทาทุกข และแจกจายสิ่งของและทุกยัง
ชีพพระราชทาน แจกจายถุงยังชีพขององ๕กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาใช้จายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ หรือการเกิดสาธารณะภัย หรือ
ปัญหาเรงดวนที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแกประชาชน เป็นต้น
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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 (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมทั้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติงาน
ประจําจุดตรวจจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสําคัญ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการรณรงคและป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธ การจัดสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย ฯลฯ เพื่อดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน
- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสนาม  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้ เต็นสนอน/เต็นสสนาม  ถุงนอน เข็มทิศ  เปล เตียง
สนาม ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:22 หน้า : 77/156



งบลงทุน รวม 21,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,400 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยโซยนต จํานวน 21,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันภัย
โดยมีคุณสมบัติไมน้อยกวา
1. ปริมาตรกระบอกสูบ 59.0 cc
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต 3,400 วัตต = 4.6 แรงม้า
3. เครื่องยนต เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
4. ขนาดโซ 3/8” RSC5
5. แผนบังคับโซ 50.0 to 62.5 cm (20” –
 25”) STIHL DULOMATICE
6. น้ าหนัก 5.6 kg. เฉพาะตัวเครื่อง
7. ระบบสตารท เชือกดึงสตารท
8. อุปกรณมาตรฐาน แผนบังคับโซ 20” , ชุดเครื่องมือ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,218,760 บาท
งบบุคลากร รวม 3,866,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,866,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,568,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําป  8  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา ระดับต้น) จํานวน  1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จํานวน  1  อัตรา
(4) ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา
(5) ครู วิทยฐานะชํานาญการ จํานวน  2 อัตรา
(6) ครู ค.ศ. 1  จํานวน  3  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
  (1) เงินเพิ่มการครองชีพตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ ปง./ชง. ในอัตราเดือนละ 2,000  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท  
  (2) เงินเพิ่มการครองชีพ ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา ระดับ ต้น ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู  ดังนี้  
(1) ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  67,200
  บาท   
(2) ครู วิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 978,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  1  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1
  อัตรา
 (3) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1
  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ อาทิ คณะกรรมการจัดทําราง TOR คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ชางผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ
กระทรวง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น
(กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-- เพื่อเบิกจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชา
ห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหา
ข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมคณะทํางานในการ
ดําเนินกิจกรรม โครงการ  ตามอํานาจหน้าที่เป็นต้น
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของ พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมทั้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ในการ
ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล
สําคัญ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ซึ่งมีคาใช้จายใน
การจัดกิจกรรม เชน คาจัดสถานที่ คาเงินรางวัลการประกวด คา
การแสดง คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริม
และตระหนักถึงความสําคัญของเด็กที่จะเติบโตเพื่อไปพัฒนา
ประเทศชาติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ 1425976  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
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พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
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ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
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เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการจัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน 1 ตัวๆละ 7,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,430,724 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,758,724 บาท

ค่าใช้สอย รวม 762,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 752,300 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในสนับสนุนอาหารกลางวัน และการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศฑด.) ดังนี้
(1) สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ที่ อปท.จัดขึ้นเอง และรับถายโอนภารกิจ .ในอัตรามื้อละ 20
 บาทตอเดือน  245 วัน  ดังนี้
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1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดระกา จํานวน 93,100 บาท
1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร จํานวน 63,700 บาท 
1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา จํานวน 107,800 บาท
1.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสําราญ จํานวน 78,400
 บาท
1.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปยมตะลวก จํานวน 44,100
 บาท
1.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา จํานวน 112,700 บาท
รวมเป็นเงิน  499,800 บาท โดยสามารถถัวเฉลี่ยจายใน
รายการ 1.1 – 1.6 ได้ตามอัตราที่เด็กเล็กมีอยูจริงในแตละศูนยฯ
(2) คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5 ป ใน
อัตราคนละ 1,700 บาท/ป  ดังนี้
2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดระกา จํานวน 32,300 บาท
2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร จํานวน 22,100 บาท
2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา จํานวน 37,400 บาท
2.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสําราญ จํานวน 27,200
 บาท
2.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปยมตะลวก จํานวน 15,300
 บาท
2.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา จํานวน 39,100 บาท
รวมเป็นเงิน  173,400 บาท โดยสามารถถัวเฉลี่ยจายใน
รายการ 2.1 – 2.6 ได้ตามอัตราที่เด็กเล็กมีอยูจริงในแตละศูนยฯ
(3) คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ในอัตราคน
ละ 200 บาท/ป  ดังนี้
3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดระกา จํานวน 3,200 บาท
3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร จํานวน 1,600 บาท
3.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา จํานวน 2,200 บาท
3.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสําราญ จํานวน 1,800
 บาท
3.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปยมตะลวก จํานวน 1,600
 บาท
3.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา จํานวน 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน  14,000 บาท โดยสามารถถัวเฉลี่ยจายใน
รายการ 3.1 – 3.6 ได้ตามอัตราที่เด็กเล็กมีอยูจริงในแตละศูนยฯ
(4) คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ในอัตรา
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คนละ 200 บาท/ป  ดังนี้
4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดระกา จํานวน 3,200 บาท
4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร จํานวน 1,600 บาท
4.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา จํานวน 2,200 บาท
4.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสําราญ จํานวน 1,800
 บาท
4.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปยมตะลวก จํานวน 1,600
 บาท
4.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา จํานวน 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน  14,000 บาท โดยสามารถถัวเฉลี่ยจายใน
รายการ 4.1 – 4.6 ได้ตามอัตราที่เด็กเล็กมีอยูจริงในแตละศูนยฯ
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ใน
อัตราคนละ 300 บาท/ป  ดังนี้
5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดระกา จํานวน 4,800 บาท
5.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร จํานวน 2,400 บาท
5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา จํานวน 3,300 บาท
5.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสําราญ จํานวน 2,700
 บาท
5.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปยมตะลวก จํานวน 2,400
 บาท
5.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา จํานวน 5,400 บาท
รวมเป็นเงิน  21,000 บาท โดยสามารถถัวเฉลี่ยจายใน
รายการ 5.1 – 5.6 ได้ตามอัตราที่เด็กเล็กมีอยูจริงในแตละศูนยฯ
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ใน
อัตราคนละ 430 บาท/ป  ดังนี้
6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดระกา จํานวน 6,880 บาท
6.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร จํานวน 3,440 บาท
6.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา จํานวน 4,730 บาท
6.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสําราญ จํานวน 3,870
 บาท
6.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปยมตะลวก จํานวน 3,440
 บาท
 6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลา จํานวน 7,7400 บาท
              รวมเป็นเงิน  30,100 บาท โดยสามารถถัวเฉลี่ยจาย
ในรายการ 6.1 – 6.6 ได้ตามอัตราที่เด็กเล็กมีอยูจริงในแตละ
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ศูนยฯ
              รวมรายการที่ (1) – (6) เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 788,460 บาท สําหรับวิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   ทั้งนี้
สามารถถัวเฉลี่ยจายตามรายจายจริงทุกรายการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ  1426190
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 996,424 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 996,424 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
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เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,672,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,672,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกเพชร จํานวน 232,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเพชร สังกัด
สํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
               1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
               2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
              - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  รหัสโครงการ  2429790   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

โครงการอุดหดนุนงบประมาณอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้าน
ระกา

จํานวน 384,000 บาท
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- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ให้กับโรงเรียนบ้านระกา สังกัดสํานัก
งานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
               1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
               2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
              - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  รหัสโครงการ 2429973  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเป่ยมตะ
ลวก

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ให้กับโรงเรียนบ้านเปยมตะ
ลวก สังกัดสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
               1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
               2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ 2429877  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูมิศาลา จํานวน 460,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ให้กับโรงเรียนบ้านภูมิศาลา สังกัด
สํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
               1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
               2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
              - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  รหัสโครงการ 2429714  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนบ้านสุขเกษม

จํานวน 416,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ให้กับโรงเรียนบ้านเสลาสุข
เกษม  สังกัดสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
               1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
               2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
               3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
              - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  รหัสโครงการ 1426474  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 436,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 117,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการรณรงคและป้องกันไข้เลือดออก เชน คา
ประชาสัมพันธ คาสารเคมี เชน ทรายอะเบท สารเคมีกําจัดยุง
ลาย คาเชื้อเพลิงสําหรับพนหมอกควัน เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รหัส
โครงการ e - plan 1594433
(สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตรา
จารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหมาและ
แมว คาวัสดุอุปกรณ คารับรองคณะทํางาน คาประชา
สัมพันธ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รหัส
โครงการ e - plan 1598813
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 59,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ปริมําณกํารฉีดพนน้ํายําไมน้อยกว่ํา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายําไมน้อยกว่ํา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกว่ํา 25 แรงม้ํา
หมายเหตุ : ใช้สําหรับกํารกําจัดแมลงและศัตรูพืชทํางกํา
รเกษตร กํารฆ่ําเชื้อโรค หรือ กํารป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพํา
หะนําโรค เชน ยุง แมลง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
5) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ตําบลโคกเพชร

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการอุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู
บ้านในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ของตําบลโคกเพชร จํานวน 20,000 บาท/หมูบ้าน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ e - plan 1599318
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 17,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 17,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุม
สตรี ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ผู้พิการ กลุมสตรี ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ความ
สามารถในการดําเนินชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รหัส
โครงการ     e - plan 1611488
(สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,221,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,214,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,214,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 898,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
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ท้องถิ่น สังกัดกองชาง จํานวน  3  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดย
จายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน  1
 อัตรา
(2) นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ ต้น) ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6
) (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 238,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา  จํานวน  1  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6)  
 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:23 หน้า : 119/156



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง  จํานวรน 2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยนายชาง
โยธา  จํานวน  1  อัตรา
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,007,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ อาทิ คณะกรรมการจัดทําราง TOR คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ชางผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ
กระทรวง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 33,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 324,000 บาท

        -  เพื่อเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานชวย
งานประจํา ดังนี้
        1) จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อชวยปฏิบัติงานประจําเกี่ยว
กับงานธุรการกองชาง งานประสาน  งานบันทึกข้อมูล และงาน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1 คน เป็นเงิน 108,000 บาท
        2) จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อชวยปฏิบัติงานผลิตน้ํา
ประปา บํารุงรักษา จดมาตรน้ํา งานติดตั้งมิเตอรน้ํา และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรได้
เข้าบริหารกิจการประปาหมูบ้าน ประกอบด้วย บริหารกิจการ
ประปาหมูบ้านโคกเพชร หมูที่ 1 ประปาหมูบ้านภูมิศาลา หมูที่ 4
 ประปาหมูบ้านโนนสําราญ หมูที่ 7 และประปาหมูบ้านสุข
เกษม หมูที่ 11 โดยจ้างเหมาบริการจํานวน 2 คน เป็น
เงิน 216,000 บาท
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
       1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและเบิกจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ. 2562
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการบริหารกิจการ
และการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. 2548
(กองชาง) 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
จ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่ว
คราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
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แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
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หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
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ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (
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ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองชาง)

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:23 หน้า : 131/156



วัสดุอื่น จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกส หัววาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ
 (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  สารส้ม คลอรีน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในบริหารงานระบบประปาหมูบ้านที่ อบต
.โคกเพชร ได้ดูแล บํารุงรักษา กิจการประปาหมูบ้าน อาทิ
   1) บริหารกิจการประปาหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านโคกเพชร
 ืุ   2) บริหารกิจการประปาหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านภูมิศาลา
    3) บริหารกิจการประปาหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านโนนสําราญ
    4) บริหารกิจการประปาหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านสุขเกษม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,860,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,860,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,860,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการกอสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร เพื่อใช้
ประโยชนในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย โดยประมาณการคาใช้จายในการกอสร้างดังรายละเอียดแนบ
ท้ายนี้  (กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.โคกเพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 1639758 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพชร ม.1 (ซอยข้างร้านนําชัย) จํานวน 485,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกเพชร หมูที่ 1 (ซอยข้างร้านนําชัย) ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร โดย
ประมาณการคาใช้จายในการกอสร้างดังรายละเอียดแนบท้าย
นี้  (กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.โคกเพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 602330 
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายข้างโรงเรียน
บ้านภูมิศาลาด้านตะวันตก)

จํานวน 495,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายข้างโรงเรียนบ้านภูมิศาลาด้าน
ตะวันตก) ขนาดผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร ยาว 175.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 875 ตาราง
เมตรโดยประมาณการคาใช้จายในการกอสร้างดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ แบบแปลน (กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.โคก
เพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 952570
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านระกา หมู 5 (สายเลียบห้วยระกา) จํานวน 485,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านระกา หมูที่ 5 (สายเลียบคลองบ้านระกา) ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร  โดย
ประมาณการคาใช้จายในการกอสร้างดังรายละเอียดแนบท้าย
นี้ แบบแปลน (กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.โคกเพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 2328389
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 (สายบ้านเปยมตะ
ลวกไปบ้านระกา)

จํานวน 495,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเปยมตะลวก หมูที่ 2 (สายบ้านเปยมตะลวกไปบ้าน
ระกา) ขนาดผิวจราจร กว้าง  5.00 เมตร ยาว 175.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 875 ตาราง
เมตร โดยประมาณการคาใช้จายในการกอสร้างดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ แบบแปลน (กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.โคก
เพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 604246
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนดินสายบ้านตาองค หมูที่ 10 (สายโรงเรียน
บ้านโคกเพชร ไป ตายู)

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการกอสร้างถนนดินบ้านตาองค หมู
ที่ 10 (สายข้างโรงเรียนบ้านโคกเพชรไปตายู ขนาด กว้าง  4.00
 เมตร ยาว 565.00 เมตร สูง 0.80 เมตร หรือปริมาณงานดินไม
น้อยกวา 2,508.80 ลบ.ม. โดยประมาณการคาใช้จายในการกอ
สร้างดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ แบบแปลน (กอสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.โคกเพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 1722290
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ําบ้านตาปาง หมูที่ 3 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการปรับปรุงฝายบ้านตาปาง หมูที่ 3
 ระยะทาง 0.070 กิโลเมตร โดยดําเนินการจัดทําพนังกั้นน้ําพร้อม
ประตูระบายน้ํา โดยประมาณการคาใช้จายในการกอสร้างดังราย
ละเอียดแนบท้ายนี้ แบบแปลน (กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต
.โคกเพชร กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รหัสโครง e - plan 949779
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ตําบลโคกเพชร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินงานของกลุมสตรีได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยมีคาใช้
จาย เชน อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รหัส
โครงการ     e - plan 1609041
(สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น หนวยงานสวน
ราชการ หรือเอกชน ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชน ประชาชนตําบลโคก
เพชร เพื่อสงเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีการออกกําลัง
กาย มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ทําให้ไมเข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  มีคาใช้จายในการดําเนินการ เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาชุดแขงขัน คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการแขงขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
             1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
            2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
            3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ 1592983 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
ขององคกรปกครองสวนตําบลโคกเพชร  เพื่อสงเสริมให้
เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีการออกกําลังกาย มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ทําให้ไมเข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  มีคาใช้จายในการ
ดําเนินการ เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียม
สนามการแขงขัน คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการแขงขัน ฯลฯ
          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้ 
             1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
            2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
            3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  รหัสโครงการ 1591820 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอขุขันธ เพื่อ
เป็นการสงเสริมให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้มีการออกกําลังกาย สงผลให้มีสุขภาพราง
กายที่แข็งแรง มีการใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน ไมเข้าไปยุงเกี่ยว
กับยาเสพติด โดยเป็นการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ซึ่งมีคาใช้จายในการดําเนินงาน เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา คาถ้วยรางวัล คาเครื่องเสียง คาจัดเตรียม
สนาม คาวัสดุอุปกรณในการแขงขัน คาประชาสัมพันธ คาใช้จาย
ในพิธีเปด – ปดการแขงขัน เป็นต้น
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้ 
             1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
            2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
            3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ 1592256  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้เป็นไป
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้
จาย เชน อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รหัส
โครงการ     e - plan 1611859
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุ
สัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด อบต.)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการสงเสริมและรณรงคในการปลูกปา เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมปลูกปา เนื่องใน
โอกาศสําคัญตางๆ เชน วันต้นไม้แหงชาติ ปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัติย เป็นต้า ซึ่งมีคา
ใช้ในการดําเนินงาน เชน คารับรองในการจัดกิจกรรม คาป้าย คา
พันธุไม้ คาเมล็ดพันธุ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ 1650328
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โครงการสนับสนุนการอนุรักษพันธพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเบิกจายในการดําเนินงานสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน รับรอง
การประชุมคณะทํางาน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนคณะทํางาน
จัดเก็บข้อมูล คาฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  รหัส
โครงการ 1651354
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,535,456 บาท

งบกลาง รวม 11,535,456 บาท
งบกลาง รวม 11,535,456 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละห้า  ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเบิกจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลุกจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ในอัตราที่กองทุนได้
คํานวณยอดจัดสงเพื่อสงให้กับกองทุนเงินทดแทน
-    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
(กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,112,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุที่มี 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว้กับองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไว้แล้ว โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
    1) อายุ 60-69 ป จํานวน 629 คน จะได้รับ 600 บาท/เดือน 
    2) อายุ 70-79 ป จํานวน 308 คน จะได้รับ 700 ปาท/เดือน
   3) อายุ 80-89 ป จํานวน 100 คน จะได้รับ 800 บาท/เดือน
   4) อายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 18 คน จะได้รับ 1,000
 บาท/เดือน 
   รวมทั้งจายให้กับผู้ที่สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลําเนาเข้ามาพํานักใน
เขตตําบลโคกเพชรในระหวางปงบประมาณ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 166 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,740,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพความพิการไว้กับองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร ดังนี้
    1) คนพิการที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป จํานวน 273 คน ได้รับเงินคน
ละ 800 บาท/เดือน
    2) คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 10 คน ได้รับเงินคน
ละ 1,000 บาท/เดือน
    รวมทั้งจายให้กับผู้พิการ ที่มีการขึ้นทะเบียนระหวางปงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(6) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
(7) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 166 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้
ปวยเอดสมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 17 คน  
   ทั้งนี้ รวมทั้งจายให้กับผู้ปวยเอดสที่ลงทะเบียนระหวางปงบ
ประมาณ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 166 
(สํานักงานปลัด อบต.)

สํารองจาย จํานวน 202,523 บาท
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- เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 5154 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2562

วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:23 หน้า : 153/156



วันที่พิมพ : 30/3/2564  12:01:23 หน้า : 154/156



รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร

จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร ซึ่งสมทบในอัตราไมน้อยกวาร้อย
ละ 40 ของการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 166
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 167,333 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กองคลัง)
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