
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกุดแห

อําเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,625,000 บาท
งบกลาง รวม 10,625,000 บาท

งบกลาง รวม 10,625,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณี นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
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. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่ อบ
ต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2  โดยปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคการปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจายอัตราดอกเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตในสวนของเงิน เพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2)แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูง
อายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อๆ โดย
ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน
ตาม มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองท้องถิ่นจากประกาศบัญชีราย
ชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกตครองสวนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 2 )

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทย
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอด
ทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยีงชีพคนละ 500 ตอเดือน
ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 3)
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 5)

รายจายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 4)

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:03 หน้า : 4/127



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2
 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน)เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ 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 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,542,120 บาท

งบบุคลากร รวม 6,619,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1)  เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตราเดือน
ละ  20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
2)  เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท/คน จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ บริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/เดือน/คน จํานวน  2
 คน จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:03 หน้า : 6/127



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2557  และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน
2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 880 บาท/เดือน/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน12เดือน 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,577,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ บริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียดดังนี้
1) คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
3) คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาองคการ บริหารสวน
ตําบล จํานวน 26 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน
4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,357,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,159,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี5ตําแหนง จํานวน12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1)  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
2)  ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3)  ตําแหนง  หัวหน้าสํานักปลัด
4)  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล  (วาง)
5)  ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ  
โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่  2 ) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2561  รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา  โดยปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลว. 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลว.16 ก.พ
.2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  รวมทั้งหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  3  ตําแหนง  ดังนี้
1)  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2)  ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3)  ตําแหนง  หัวหน้าสํานักปลัด
-  โดยปฏิบัติประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  ลง
วันที่  8  เมษายน  2559  รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่กี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 910,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  4)  ลงวันที่  22
  ตุลาคม  2558 คํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  ราย
ละเอียดดังนี้
(1)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  ตําแหนง  ตั้งไว้  586,000
  บาทรายละเอียดดังนี้
-  ตําแหนง  ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  พนักงานขับรถ  จํานวน  1  อัตรา
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ตั้งไว้  324,000  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
สํานักปลัด  จํานวน  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,680,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  จํานวน  50,000  บาท
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลว. 29 ธันวาคม2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  50,000  บาท  
-โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ 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) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลว.17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  รวมทั้ง
หนังสือสั่งการอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  โดยปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว4522 ลว.9
 สิงหาคม 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาจ้างเหมาบริการ  ที่
เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาซอมแซม
ทรัพยสิน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
ที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษีคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชา
สัมพันธ  ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คา
ใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายในการรับรอง, คาใช้จายในการเตรียมการ
ระหวางการรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ, คาพานพุม
ดอกไม้ พวงมาลัย หรือพวงมาลาหรือใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสตางๆ, คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น การประชุมราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้ ต้องเป็น
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น, คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคล
ภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
การตรวจเยี่ยมราชการหรือตรวจราชการ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ตามอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  รวมทั้ง
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้าที่  70  ลําดับที่  11)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงคา
ยานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อเพลิงสําหรับยานพาหนะ
ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง  คาใช้จายในการจัด
ประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ประกาศหรือคําสั่งของ กก
ต. คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือก
ตั้ง  คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง ฯลฯ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสําหรับการปฏิบัติงานของ
ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องประเภทของคาใช้จายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลว.26 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  67
  ลําดับที่  1)

โครงการจัดงานนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลําภู  ประจําปี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานนเรศวรมหาราชจังหวัดหนอง
บัวลําภูประจําปี  ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   รวมทั้ง
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้าที่  70  ลําดับที่  10) 
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โครงการพัฒนาองคกร  (OD)  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างและผู้สังเกตการณ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ  โดยมีคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารวมการ
ฝึกอบรม  คาใช้จายในการฝึกอบรม  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  คาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565
  หน้าที่  67  ลําดับที่  2) 

โครงการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ  เพื่อสงเสริมให้ผู้
บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององคกรตระหนักในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  และให้ความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  (Anti  Corruption)  และนําองคความรู้
ตาง ๆ ไปประยุกตใช้ในการปฏิบัติงานให้กับองคกรได้อยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาใช้จายในการ
เผยแพร  คาวัสดุอุปกรณ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ  คาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565
  หน้าที่  69  ลําดับที่  6)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  68  ลําดับที่  4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟา กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้า
ปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง  เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้งมน,ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง   เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรกครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง รถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส  พริ้นเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
กุดแห  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 222,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

กล้องถายรูป จํานวน 19,300 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อกล้องถายรูป จํานวน 1 กล้อง  ตัว โดยมีหนวย
ความจํา 20 ล้านพิกเซลขึ้นไป  1) เป็นกล้อง
คอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดกี่
กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ(Image Sensor) 3) มี
ระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อยาง
สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ ต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถาย
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได้ 6) มีกระเปาบรรจุ
กล้อง  จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้าง
เคียง เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จัดซื้อเก้าอี้บารสตูล จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บารสตูลสําหรับนั่งประจําที่โตะประชาสัมพันธศูนย
ข้อมูลขาวสาร  จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท  จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไมมีกําหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

จัดซื้อตู้ชั้นวางเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,000 บาท สําหรับ
ศูนยข้อมูลขาวสาร จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่น
ข้างเคียง เนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โตะทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับพนักงานจ้างสํานัก
ปลัด  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่อง
จากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อน
ที่ จํานวน 1 เครื่อง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่น
ข้างเคียง เนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1)เป็นเครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เชน วัตถ3ุ มิติฟิลม
สไลด แผนใส หนังสือ เป็นต้น
 2)อุปกรณสร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOSขนาดไมต่ํา
กว่ํา 1/3 นิ้ว
 3) สามารถใช้งานรวมกับโทรทัศนโปรเจคเตอรคอมพิวเตอร
 4)ให้ความละเอียด (Resolution) ไมต่ํากวา 850,000 พิกเซล
 5) มีระบบการซูมภาพไมน้อย
กวา 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
 6) มีแขนไฟสองสวางสองข้างชนิด LED
 7) มีชองตอสัญญาณอยางน้อย ดังนี้
 7.1) Input ได้แกRGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1
 7.2) Output ได้แกRGB (VGA) x 2 RS-232 x 1
 8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหลและบริการเป็นเวลา
อยางน้อย 1 ปี  จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 7 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
งานแมบ้าน ในการซักผ้าปูโตะ ผ้ามาน พรมเช็ดเท้า ผ้าถูพื้น จัด
หาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไมมี
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรัปปรุงอาคารสํานักงานอบต.กุดแห จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน เชน บิวทอิน  Built-In, 
กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง  ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานพระราชพิธี  งานพิธี  งานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐบาล อําเภอนากลางในการ
ปองกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยให้มีความมั่นคง  ใน
การเป็นศูนยรวมจิตใจและความรัก  ความสามัคคีของคนใน
ชาติ  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
. 2563  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 662,000 บาท
งบบุคลากร รวม 444,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน12
เดือน  สําหรับพนักงานสวนตําบล(สํานักปลัด)ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1  อัตรา 
ปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง(สํานัก
ปลัด) จํานวน 1อัตรา โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่  22  ตุลาคม  2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  จํานวน
ตามปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน  12  เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 218,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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
 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0809.3/ว4522  ลงวัน
ที่  9 สิงหาคม  2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 111,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังนี้  1)  คาใช้
จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตง
สถานที่ประชุม,คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุม
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้
ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อ
รับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
ตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
1.1  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
1.2  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
1.3  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
1.4  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2)  คาใช้จายจัดงาน กิจกรรมตางๆตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.กุดแห

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ องคการบริหารสวน
ตําบลกุดแห โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห ในการให้
บริการ 3 ด้าน  ได้แก ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้
บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้
บริการขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห ในงานที่ให้
บริการ จํานวน  4  งาน ได้แก 1. งานด้านสาธารณสุข 2. งาน
ด้านเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  3. งานด้านการ
ศึกษา  4. งานสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนและท้องถิ่น (อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นด้านอื่นๆ ได้)  โดยจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการขององคการบริหารสวนตําบล
กุดแห เก็บรวมรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห
ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สง
มอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ  โดยมีคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายตกแตงสถาน
ที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารวมการฝึกอบรม  คาใช้จายในการฝึก
อบรม  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  68  ลําดับที่  3)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,389,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,092,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,092,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,194,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  ตําแหนง (วาง)
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง  (วาง)
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหนง  (วาง)
โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2561  รวมทั้งหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา  
โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  ลง
วันที่  8  เมษายน  2559  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 771,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  4)  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2558  
คํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  รายละเอียดดังนี้
(1)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (กองคลัง)  จํานวน  3  ตําแหนง  ตั้ง
ไว้  447,960  บาทรายละเอียดดังนี้
-  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1
  อัตรา
-  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป  (กองคลัง)  จํานวน  3  อัตรา  ตั้ง
ไว้  324,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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
   รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาจ้างเหมาบริการ  ที่
เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาซอมแซม
ทรัพยสิน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
ที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษีคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชา
สัมพันธ  ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คา
ใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเพื่อรองรับ  พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามในการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับคาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินการ   คาปายโครงการ  คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  71  ลําดับที่  15)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท สําหรับ
พนักงานจ้างกองคลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลัง
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีทีพักแขนทั้งสองข้าง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง  เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 246,960 บาท
งบบุคลากร รวม 246,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 246,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 246,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  จํานวน  1
  ตําแหนง  (วาง) ปฏิบัติตามประกาศและหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
2) 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 (สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 633,000 บาท

งบบุคลากร รวม 459,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 459,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12
  เดือน  สําหรับพนักงานสวนตําบล  (สํานักปลัด)  ตําแหนง  นัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา 
ปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่  4) ลงวันที่  22  ตุลาคม  2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน 12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จํานวนตาม
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3  ปี  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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
 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวบมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0809.3/ว4522  ลงวัน
ที่  9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการฝึกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย  (หลักสูตรการทบทวน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนและเพิ่มศักยภาพของ อปพร. ประชาชนและบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลกุดแหให้เกิดความรู้ ความชํานาญ เกิด
ความตระหนักในความปลอดภัย และเกิดความรวมมือรวมใจใน
การปองกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งตนเองได้
อยางปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป เพื่อสถิติการเกิดอุบัติภัยทุก
ประเภทไมเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลกุดแห เพื่อเป็นการแบงเบาภารกิจ
ในการปองกันและระงับอัคคีภัยแกท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เชน คา
อัดผงเคมีแห้ง คาแกสแอลพีจี คาน้ํามันดีเซล คาน้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 74 ลําดับที่6)

โครงการสงเสริมความรู้ด้านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรู้ด้าน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบการปองกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งจากโรงเรียนสู
ระดับชุมชนในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่  74  ลําดับที่ 7)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลกุดแห   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชนลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ตําบลกุด
แห  เกิดความตระหนักในความปลอดภัย และเกิดความรวมมือ
รวมใจในการปองกันของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งตนเองได้
อยางปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป เพื่อสถิติการเกิดอุบัติภัยทุก
ประเภทไมเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลกุดแห  เพื่อเป็นการแบงเบา
ภารกิจในการปองกันและระงับเหตุแกท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  72
  ลําดับที่  1)
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โครงการทําแนวกันไฟป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทําแนวกันไฟป่า
ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนและ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกุดแห ให้เกิดความรู้ ความ
ชํานาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัย และเกิดความรวม
มือรวมใจในการปองกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถ
พึ่งตนเองได้อยางปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป เพื่อสถิติการเกิด
อุบัติภัยทุกประเภทไมเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลกุดแห  เพื่อเป็นการ
แบงเบาภารกิจในการปองกันและระงับอัคคีภัยแกท้องถิ่น โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุและอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เชน  คาอัดผงเคมีแห้ง  คาแกส
แอลพีจี  คาน้ํามันดีเซล คาน้ํามันเบนซิน  เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้   
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้าที่  74  ลําดับที่  8)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลกุด
แห  (หลักสูตรทบทวน)  เพื่อพัฒนาระบบการปองกัน การเตรียม
ความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริม
สร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝาระวังและรับมือกับ
สาธารณภัย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชวยเหลือการปฏิบัติ
งานของเจ้าพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาย
ใต้กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ โดยมี
ผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่  2/2563 ลําดับที่ 1)
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาจราจรชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาจราจร
ชุมชน  เพื่อพัฒนาระบบการปองกัน การเตรียมความพร้อม และ
การสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งระดับชุมชนในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย  ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมสามารถชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจราจรภายใต้กอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ โดยมีผู้
อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่72 ลําดับที่ 2)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,397,750 บาท

งบบุคลากร รวม 1,065,150 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,065,150 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 663,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน12
  เดือน  สําหรับพนักงานสวนตําบล (กองการศึกษาฯ)  จํานวน  2
  ตําแหนง  ดังนี้
1)ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  จํานวน  1  อัตรา
2)ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (วาง)  จํานวน  1  อัตรา โดยปฏิบัติ
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน  1  อัตรา โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่  8  เมษายน 2559 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  (กองการ
ศึกษาฯ)  จํานวน  3  อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น    พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  4)   ลงวัน
ที่  22  ตุลาคม  2558   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  (กอง
การศึกษาฯ)  จํานวน  3  อัตรา  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  ลงวัน
ที่  26  สิงหาคม  2558  จํานวนตามปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปีโดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน12เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 229,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- 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
 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0809.3/ว4522  ลงวัน
ที่  9 สิงหาคม  2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา  คาซอมแซมทรัพยสิน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรอง
แบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษีคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ  ปายชื่อสํานักงาน หรือปาย
อื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง)ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คา
ลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 103,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 95,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซม ตอเติม อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลกุดแห

จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดแห (ตามแบบอบต.กุด
แห กําหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 4)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,746,750 บาท
งบบุคลากร รวม 3,408,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,408,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,211,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกข้า
ราชการครู โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน สําหรับ
พนักงานครู  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 7 อัตรา ปฏิบัติตาม
ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
 2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ  สําหรับพนักงานครู  ชํานาญการ ใน
อัตราคนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน โดยปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 853,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  22  ตุลาคม  2558  
คํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  รายละเอียดดังนี้
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา โดยกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ได้จัดสรรให้อัตราคนละ 9,400 บาท/คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 676,800  บาท
 2) องคการบริหารสวนตําบล  สมทบเงินคาตอบแทนในสวนที่สูง
กวางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  จํานวน  176,400  บาท  โดยปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22
 ตุลาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  (กองการศึกษาฯ)  จํานวน  6  อัตรา

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:04 หน้า : 68/127



งบดําเนินงาน รวม 2,141,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 1,211,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คาจัดการเรียน 
 การสอน)

จํานวน 268,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุด
แห  โดยจัดสรรสําหรับเด็กอายุ  2-5  ปี  ในอัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565   ลําดับที่ 3  หน้า  77)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คาหนังสือ
เรียน,  อุปกรณเรียน,  คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 129,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดแห  รายละเอียดดังนี้
1)คาหนังสือเรียนและคาอุปกรณการเรียน  จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ  3-5  ปี  ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
2)คาเครื่องแบบนักเรียน  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  ใน
อัตราคนละ  300  บาท/ปี
3)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  ใน
อัตราคนละ  430 บาท/ปี
-โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565   ลําดับที่ 2  หน้า  76)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 813,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกุดแห จํานวน1
แหง  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตางๆ
ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 ลําดับที่  4  หน้า 77)

ค่าวัสดุ รวม 880,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และอาหารเสริมนม  ดังนี้  
(1)อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดแห โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดแห  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  260 วัน  
(2)อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจายเป็นคาใช้
จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
)  จํานวน 2 แหง  (โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม,  โรงเรียนบ้านสนาม
ชัย  จํานวน  260  วัน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
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 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 1,197,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,197,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนบ้านป่าแดงงามและโรงเรียนบ้านสนามชัย)  โดยจัด
สรรในอัตราคนละ  21 บาท/คน  จํานวน  200  วัน  
-โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 6  หน้า  77)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 482,000 บาท

งบบุคลากร รวม 354,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 354,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน สําหรับพนักงานสวนตําบล  (สํานักปลัด)  ตําแหนง  นัก
วิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1 อัตรา ปฏิบัติตามประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  4) ลงวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จํานวนตาม
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน  12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่  มท
 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- 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
   รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:04 หน้า : 77/127



ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คา
ลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561

โครงการ 5 ส. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม5 ส. โดยมีคาใช้
จาย  ประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ คาวัสดุ คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปาย
รณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้าง
เหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25614-2565 หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 1)  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน ทรายอะเบท วัคซีน สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ หน้ากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง)ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวันที่  5
  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เพื่อ
ใช้วัดระดับมลพิษทางอากาศ 
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภุณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 หน้า 7 ข้อ 2)
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งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอนากลาง  
(ศป.ปส.อ.นากลาง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสงเสริมและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและรวมแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมูบ้าน/ชุมชนอยางเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
. 2563  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่  4/2563  ลําดับ
ที่  11  หน้าที่  10)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 893,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 613,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 558,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  จัดการระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินและสาธารณสุขภายในเขตอบต.กุดแห  โดยปฏิบัติตาม
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินท้องถิ่น  พ.ศ. 2553
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/658 ลงวันที่  25 มกราคม 2553
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2103
 ลงวันที่ 8  เมษายน 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บ้า/แมว และยาคุมกําเนิด พร้อมอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยว
ข้อง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 5)

โครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการฯ ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า/แมว และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 80 ลําดับที่ 4)
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน  14  หมูบ้าน ๆ ละ  20,000  บาท  ให้กับกรรมการ
หมูบ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  79  ลําดับที่ 2)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 945,440 บาท

งบบุคลากร รวม 710,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 544,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12
  เดือน  สําหรับพนักงานสวนตําบล  (กองสวัสดิการ
สังคม)  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1)  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2)  ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  12 เดือน  และประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน  1  อัตรา โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น  (ฉบับที่  6)  ลงวันที่  8  เมษายน  2559  และหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  1  อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  4)  ลงวัน
ที่  22  ตุลาคม  2558   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  จํานวน
ตามปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน  12  เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ปฏิบัติตาม
ระเบียบ และหนังสือกรมปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง    
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น     
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาจ้างเหมาบริการ  ที่
เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาซอมแซม
ทรัพยสิน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
ที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษีคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชา
สัมพันธ  ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คา
ใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟา สําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส โดยจายเป็นวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาด้วยการสงเคราะห
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง สําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสว้าง รายจายเพีอให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมขยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ดังนี้
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน
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-ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ดังนี้ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทป วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า
(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
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาด้วยการสงเคราะห
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  4  ลิ้นชัก  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังนี้
1)  มีหูลิ้นชัก
2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)
จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชนของ
เหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 4)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงงสูง-แรงต่ํา  พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง บ้านศรีอุบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง-แรง
ต่ํา พร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านศรีอุบล หมู 4  (ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  7  หน้าที่  61)
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2563  และ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บ้านพรสวรรค ม.8 ต.กุดแห จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา บ้านพรสวรรค  ม.8 ต.กุดแห  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  16  หน้าที่  64) โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ  บ้านพรสวรรค ม.8 ต.กุดแห

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ  บ้านพรสวรรค  ม.8 ต.กุด
แห  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  15
  หน้าที่  64)
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2563  และ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะบ้านนันทจันทร ม.5 ต.นากลาง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พร้อมติด
ตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ  บ้านนันทจันทร  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  19  หน้าที่  65)
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2563  และ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานสวนสาธารณะ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมหน้าโรงเรียนป่าแดงงาม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สวนหยอมหน้าโรงเรียนบ้านแดงงาม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาพันธุไม้ คาเมล็ดพันธุพืช คาต้นกล้า คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุกรณตางๆ คาปายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808. 2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภ าพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 3)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้  คาจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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งบลงทุน รวม 1,405,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,405,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 1,405,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  จํานวน  1  คัน  โดยเป็นรถบรรทุก
ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  6,000  ซี
ซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  170  กิโลวัตต  แบบอัด
ท้าย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 138 ลําดับ
ที่ 16) จัดหาโดยตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ  โดยปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 138 ลําดับที่ 16)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท

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

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธสินค้าผ้าไหมกุดแห จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานสงเสริมและประชาสัมพันธ
สินค้าผ้าไหมกุดแห  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายใน
การตกแตงสถานที่  คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คายานพาหนะ  คา
ปายโครงการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬา  เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  13  หน้าที่  94)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวสานสัมพันธ  สายใยครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการครอบครัวสาน
สัมพันธ สายใยครอบครัว เพื่อให้ครัวเรือนที่มีปัญหาได้ทํา
กิจกรรมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมถึงลดชองวาง
ระหวางวัยเป็นการสร้างความสัมพันธที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบ
ครัว โดยมีคาใช้จายเกี่ยวกับคาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารวมฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปาย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256 1-2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 4)

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก  สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารวมโครงการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานฯ
- โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 14)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สตรี  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารวมฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 3)

โครงการรณรงคและปองกันโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารวมฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2)
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โครงการเสริมสร้างเครือขายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลกุดแห

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารวมฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 1)

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตําบลกุดแห

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและฝึกทักษะ
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับคาวัสดุ อุปกรณ คาน้ํา คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 5)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลกุดแห จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุและ
อุปกรณในการดําเนินงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินงานฯ
- โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
รวมทั้งหนังสือสังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 11)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเกลียวสัมพันธประชาชนท้องถิ่นอําเภอ
นากลาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเกลียวสัมพันธ
ประชาชนท้องถิ่นอําเภอนากลาง  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาปายโครงการ  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาถ้วย
รางวัล  คาจัดประดับตกแตงสถานที่  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  รวมทั้งหนั้งสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หน้าที่ 11  ลําดับที่ 12)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด  "กุดแหเกมส" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  "กุดแหเกมส"  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาปาย
โครงการ  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาถ้วยรางวัล  คาจัด
ประดับตกแตงสถานที่  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  รวมทั้งหนั้งสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 90  หน้าที่ 4  )
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  อาทิเชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ลูกเปตอง
 ตะกร้าหวายแชรบอล ตาขายกีฬา ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเกตบอลเหล็ก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยกีฬาตําบลกุดแห จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยกีฬาตําบลกุดแห  ในการสงเสริม
เด็ก  เยาวชนและประชาชนใเขตพื้นที่ อบต.กุดแห ได้มีการใช้
เวลาวางในการออกกําลังกาย  สงเสริมให้เยาวชนได้มีการพัฒนา
ด้านการแขงขันกีฬา
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่  5  หน้าที่  90)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลกุดแห  ในการจัด
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน ได้แก งานสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม งานบุญประเพณี งานสงเสริมพุทธศาสนา เป็นต้น โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565  ลําดับ
ที่ 5 หน้าที่ 109)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,023,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,583,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,583,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 921,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12
  เดือน  สําหรับพนักงานสวนตําบล  (กองชาง)  จํานวน  2
  ตําแหนง  3  อัตรา  ดังนี้
-  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  (วาง)  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  นายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  นายชางโยธา  (วาง)   
ปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา  โดย
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่  6)  ลง
วันที่  8  เมษายน  2559  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 564,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับ
ที่  4)  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2558  
คํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  รายละเอียดดังนี้
(1)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (กองชาง)  จํานวน  3  ตําแหนง  ตั้ง
ไว้  456,500  บาท  รายละเอียดดังนี้
-  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงาธุรการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
-  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟา  จํานวน  1  อัตรา
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป  (กองชาง)  จํานวน  1  อัตรา  ตั้ง
ไว้  108,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่  26  สิงหาคม  2558  โดยคํานวณ
ตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  (กองชาง)  จํานวน  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- 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
   รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวบมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0809.3/ว4522  ลงวัน
ที่  9 สิงหาคม  2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาจ้างเหมาบริการ  ที่
เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาซอมแซม
ทรัพยสิน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
ที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษีคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชา
สัมพันธ  ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คา
ใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา  คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คา
ลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  4)  พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทราน
ซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  ปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:04 หน้า : 112/127



วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มี
ความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi - มีความ
เร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอ
นาที (ppm) - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มี
หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใสกระดาษได้
รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
จัดหาโดยตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

งานก่อสร้าง รวม 2,371,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,371,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,371,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นอูประจักร-วัดบ้าน
หนองแกน้อย) บ้านหนองแกน้อย ม.3 ต.กุดแห

จํานวน 223,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  400.00  ตารางเมตร  ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อม
ปายประชาสัมพันธโครงการ  (ตามแบบ อบต.กุด
แห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  6/2564 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 2)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงสีพอศูนย)  บ้าน
กกโพธิ์ ม.2 ต.นากลาง

จํานวน 201,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  92.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  368.00  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  38  หน้าที่  46)  

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตคอนกรีต  (เส้น
นันทจันทร-โนนสวาง) บ้านนันทจันทร ม.5 ต.นากลาง

จํานวน 108,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  42.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  168.00  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  18  หน้าที่  117)

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตคอนกรีต  (เส้น
บ้านกุดแห-วัดป่าภูเซิม)  ม.1  ต.กุดแห

จํานวน 402,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ระยะ
ทาง  109.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  654.00  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่  2/2564 หน้าที่ 16  ลําดับที่ 1)  

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตคอนกรีต  (เส้น
บ้านหินแบนศิลา-บ้านกุดแห1) บ้านหินแบนศิลา ม.15 ต.นากลาง

จํานวน 202,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ระยะ
ทาง  54.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  324.00  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 27) 
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตคอนกรีต  (เส้น
ป่าแดงงาม-โป่งแค)บ้านป่าแดงงาม ม.5 ต.กุดแห

จํานวน 202,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  80.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  320.00  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  15  หน้าที่  116)

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตคอนกรีต (เส้น
นครพัฒนา-กุดดินจี่) บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง

จํานวน 203,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ระยะ
ทาง  41.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ไหลทางข้าง
ละ 1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  328.00  ตาราง
เมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ (ตามแบบ อบต.กุด
แห กําหนด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 53)

โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลตคอนกรีต (เส้น
พิสมัยรีสอรท) บ้านโนนแดง ม.12 ต.นากลาง

จํานวน 202,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต
คอนกรีต  เส้นพิสมัยรีสอรท  บ้านโนนแดง  หมูที่ 12  ตําบล
นากลาง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  80.00
  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  320.00
  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ  (ตามแบบ อบ
ต.กุดแห กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่  55  หน้าที่  51)
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โครงการซอมแซมถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลตคอนกรีต (เส้นวัดป่าฝายแดง)  บ้านฝายแดง  ม.7 ต.กุดแห

จํานวน 203,000 บาท

โดยทําการซอมแซมถนนลาดยาง  โดยการเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลตคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  98.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  392.00  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่  6/2564  ลําดับ
ที่  9  หน้าที่  5)  

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลตคอนกรีต(เส้นทางภายในหมูบ้าน) บ้านสนามชัย ม.6 
ต.กุดแห

จํานวน 223,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  โดยการเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลตคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  108.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  432.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.กุด
แห กําหนด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 6/2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่8)

โครงการปรับปรุงถนนเคฟซีล  โดยการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต
คอนกรีต (ซอย 4)  บ้านพรชัย  ม.9 ต.กุดแห

จํานวน 202,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงถนนเคฟซีล  โดยการเสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลตคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ระยะ
ทาง  121.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  423.50  ตารางเมตร  พร้อมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  (ตามแบบ อบต.กุดแห กําหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ
.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่  6/2564  ลําดับ
ที่  11  หน้าที่  6) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 487,000 บาท

งบบุคลากร รวม 324,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน  12  เดือน
สําหรับพนักงานสวนตําบล  (สํานักปลัด)  ตําแหนง  นักวิชาการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
ปฏิบัติตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
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งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0809.3/ว27  ลว.29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  
- 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
   รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:05 หน้า : 119/127



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้าน
โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คา
ลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม  หรือคาใช้จายทํานองเดียว
กันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาปาย คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808. 2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 99 ลําดับที่ 2)
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โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาศูนยการเรียนรู้การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 23)

วันที่พิมพ : 16/3/2565  15:18:05 หน้า : 122/127



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ  หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแกรง
รอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก
โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาพันธุไม้  คาอุปกรณการเกษตร  คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
ปายโครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 103 ลําดับที่ 20)
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาพันธุไม้  คาอุปกรณการเกษตร  คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
ปายโครงการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 21)
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โครงการรณรงคไถกลบตอซังข้าวเพื่อรักษาหน้าดินและลดปัญหา
มลพิษทางอากาศ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาเผยแพรและประชาสัมพันธให้เกษตรกรได้เรียน
รู้ถึงประโยชนจากการไถกลบตอซังข้าว  เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ 2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 24)
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