
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,412,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,572,200 บาท
งบกลาง รวม 7,572,200 บาท

งบกลาง รวม 7,572,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 111,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทนรวมคาครอง
ชีพชั่วคราว
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างรวมทั้งป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,190,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 65 ลําดับที่ 1
 -ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,306,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้คนพิการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้แกคนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 65 ลําดับที่ 2
 -ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 65 ลําดับที่ 3
 -ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 
ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้ จํานวน  250,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 150,000 บาท   (สํานักปลัดฯ)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 349,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภท (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุน)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
  4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 31  ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม  2563
-ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองเสือ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเมืองเสือ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉับที่ 2) พ.ศ. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 74 
ลําดับที่  2
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับพื้นที่ตําบลเมืองเสือ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
พื้นที่ตําบลเมืองเสือ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า78 ลําดับ
ที่ 1  ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,435,840 บาท

งบบุคลากร รวม 6,359,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,638,420 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน    และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน     
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน    และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน   
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน    และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,953,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  11,220  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,180  บาท/เดือน เงินคา
ตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนราย
เดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200  บาท/เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,720,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,663,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  7  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหนง
ตั้งจายเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน     
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน    
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 713,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1  อัตรา  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  อัตรา
(5) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1  อัตรา
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  6
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1  อัตรา  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  อัตรา
(5) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1  อัตรา
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)  จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง  ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  
 ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,045,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 535,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 510,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว5013
  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563
4. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑที่
กําหนด  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0804.4/ว2185
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัดฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)     

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างที่ปรึกษา  หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชน
ดําเนินงานของ อปท.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพร หรือการ
ประชาสัมพันธของ อปท.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ  คาใช้จาย
ในการจัดทําเว็บไซต  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่
ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม
สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:04:22 หน้า : 10/105



เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการ
ร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน  คาบริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการ
กําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสู
คน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการ
จัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการ
กําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้
จายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานี
โทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสง
พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการ
ชั่วคราว  คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การ
ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ รวม
ถึงคาใช้จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
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ตางๆ  
2.  คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้
ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคา
ใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน 
3.  คารับรอง  เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาวของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4. คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
6. คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ หรือวันสําคัญตางของชาติ  
7. คาใช้จายจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริหารจอดรถ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเลือกตั้งหรือสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเสือ  ตามที่กฎหมายกําหนด  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยมหาดที่ มท 0808.2/ว3749ลงวัน
ที่  30 มิถุนายน 2564
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้
ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เชน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการดําเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  การจัดกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธเชิญชวน  หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  106
  ลําดับที่  17  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
    
   

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดประชุมประชาคมท้อง
ถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ส. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ. 2561
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับที่  4
  หน้า 102  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท อยางยั่งยืน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท เชน การจัด
กิจกรรมกีฬานันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษา
ไว้  ซึ่งชาติ  ศาสนาและพระมาหกษัตริย  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต
ใจของประชาชนชาวไทย  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้าที่  104  ลําดับที่  9  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
         

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ  
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 101
  ลําดับที่  2  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการสร้าง
ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 105
  ลําดับที่  14  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
    
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตลับผง
หมึก ซองใสเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น   เชน  ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า โทร
โขง ฟวส สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แผงวงจร เบรกเกอร หลอด
ไฟฟ้า เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน แก้วน้ํา ถ้วยชาม สายยางฉีดน้ํา ไม้
กวาด ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ อาหารเสริม (นม) เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   เชน ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาว
เทียม เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ์ แป้นพิมพ เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป เมาส  เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 10951 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  คาเชาตู้ไปรษณีย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่้ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิด  2  บานเปด จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด  2  บานเปด  จํานวน  3
  หลัง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นตู้เหล็กพนอบสีชนิดบานเปด  แบบ  2  ประตู  มีระบบล็อค
อิสระพร้อมมือจับ
-ตู้ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา  0.6  มิลลิเมตร  มีขนาด  กว้างx
ลึกxสูง  ไมน้อยกวา  90x45x180  เซนติเมตร
-มีบานประตูเปดปด  เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส  จํานวน  2
  บาน  ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา  0.5  มิลลิเมตร  พร้อมมือ
จับ
-กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู
-ชั้นวางเอกสาร  หนังสือ  ไมน้อยกวา  3  ชั้น  ทําด้วยเหล็กพน
อบสี  สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลราษฎร
เจริญ เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่จําเป็นในการบริหารงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องุถิ่น(สถานที่กลาง) ซึ่งเป็นองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่อยูใน
พื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางเป็นผู้ดําเนินการจัดหาแทน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2560
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ลําดับ
ที่  18  หน้า  107  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,485,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,998,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,998,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,754,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  6  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ
ต้น)  จํานวน  1  อัตรา
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา
(4) เจ้าพนักงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
(6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวน
ตําบล  ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา 
(2)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา ตั้งจายจากเงิน
รายได้  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  (1) ผู้อํานวยการ
กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:04:22 หน้า : 26/105



งบดําเนินงาน รวม 426,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 282,180 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 123,180 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)  
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คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 79,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคาใช้
จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  โดยจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บราย
ได้ของ อปท. เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
กําหนดและการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน  ดัง
นี้  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คา
จ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่ว
คราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการเผย
แพร หรือการประชาสัมพันธของ อปท.  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จายตางๆ  ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่
ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2565

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีท้องถิ่น
นอกสถานที่ เชน  คาวัสดุ  เครื่องเครื่องเขียน  คาถาย
เอกสาร  คาตกแตงสถานที่  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตลับผง
หมึก ซองใสเอกสาร เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ แป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ คาเชาตู้ไปรษณีย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๐๗๕๕ ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2 บานเปด จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด  2  บานเปด  จํานวน  1
  หลัง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นตู้เหล็กพนอบสีชนิดบานเปด  แบบ  2  ประตู  มีระบบล็อค
อิสระพร้อมมือจับ
-ตู้ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา  0.6  มิลลิเมตร  มีขนาด  กว้างx
ลึกxสูง  ไมน้อยกวา  90x45x180  เซนติเมตร
-มีบานประตูเปดปด  เป็นบานทึบหรือบานกระจกใส  จํานวน  2
  บาน  ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา  0.5  มิลลิเมตร  พร้อมมือ
จับ
-กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู
-ชั้นวางเอกสาร  หนังสือ  ไมน้อยกวา  3  ชั้น  ทําด้วยเหล็กพน
อบสี  สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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ตู้เหล็กใสแฟ้มแขวน  4  ชั้น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กใสแฟ้มแขวน  4  ชั้น  จํานวน  3
  หลัง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นระบบป้องกันการล้ม
-ตู้ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา  0.6  มิลลิเมตร  มีขนาด  กว้างx
ลึกxสูง  ไมน้อยกวา  47x60x132  เซนติเมตร
-มีระบบรางลูกปืน  ราง  4  ตอน  ลิ้นชักดึงเข้า-ออกได้สุดราง
-มี  4  ชั้น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน  1  หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้  
1) ในกรณีที่หนวยความจํา  แบบ  Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  2.3  GHz  และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก  ไมน้อยกวา  10  แกน  หรือ
2) ในกรณีที่หนวยความจํา  แบบ  Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 6MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  1.8 GHz  และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-  สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-Fi และ   Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ  Multifunction  เลเซอร  หรือ  LED  สี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
4) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
5) มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา  256  MB
6) สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4 (ขาวดํา  และ  สี)  ได้
7)  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
11) สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย  WI-Fi ได้ 
14) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 210,860 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 16,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,220 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 16,220 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือที่ดําเนินการ 
- เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    หน้าที่  93
  ลําดับที่  2
ตั้งจายเงินรายได้(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    หน้าที่  94
  ลําดับที่  4
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักงานปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางการจราจร  เชน  เทศกาลปใหม  เทศกาล
สงกรานต  เป็นต้น  เป็นในการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว661  ลงวันที่  9  มีนาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 93
  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนและบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเสือ ให้เกิดความรู้ ความชํานาญ เกิดความตระหนักใน
ความปลอดภัย และเกิดความรวมมือรวมใจในการป้องกันอัคคีภัย
ของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งตนเองได้อยางปลอดภัยและ
ยั่งยืนตลอดไป เพื่อสถิติการเกิดอุบัติภัยทุกประเภทไมเกิดขึ้นใน
พื้นที่ตําบลเมืองเสือ เพื่อเป็นการแบงเบาภารกิจในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยแกท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เชน  คาอัดผงเคมี
แห้ง  คาแก๊สแอลพีจี  คาน้ํามันดีเซล  คาน้ํามันเบนซิน  ฯลฯ
  เป็นต้น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่  94
  ลําดับที่  3
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น   เชน  ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง สายดับไฟป่า ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,095,100 บาท

งบบุคลากร รวม 758,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 758,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 716,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่นประจําป  2  อัตรา  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหาร
งานศึกษา  ระดับต้น)   จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหาร
งานศึกษา  ระดับต้น)  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน   
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 336,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 59,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- 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 
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ) 

คาเชาบ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จายตางๆ  ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัด
เก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (e-LAAS)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ เพื่อให้
ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กในการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอน และสงเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตตําบลเมืองเสือให้มีความ
พร้อมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม  เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองในสิ่งที่ดี
เกิดประโยชนตอชุมชน และการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  เพื่อให้เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
เสือ  ได้เข้ารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้  กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการแหงวัย และ กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการสงเสริม
ให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง หนวยงานตางๆ  ได้ทํากิจกรรมรวม
กัน อันเป็นการสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาค
สวน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ  คาเครื่อง
เสียงและดนตรีประกอบ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณประกอบกิจกรรม  คาของ
รางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้    
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 62
  ลําดับที่  2  
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  64
  ลําดับที่  7  
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,788,130 บาท
งบบุคลากร รวม 2,447,525 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,447,525 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,652,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  5
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่นประจําป  5  อัตรา  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ดังนี้   (1)  ครู  จํานวน  5  อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  (กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู  ดังนี้  (1) ครูชํานาญ
การ(ค.ศ.2)  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  168,000  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  3  อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 23,285 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  4
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  3  อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,448,105 บาท
ค่าตอบแทน รวม 203,020 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 188,020 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- 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 
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 554,325 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 113,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
เสือ  จํานวน 3 แหง(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแคน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนอง
ยาว)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700  บาทตอป
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม   2564  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่  65
  ลําดับที่  9  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา  (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 344,715 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3
 แหง(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแคน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว) (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  245
  วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 2  กรกฎาคม  2564   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  1  หน้าที่  62  ลําดับที่  2  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน 28,810 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3
 แหง(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแคน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ  430  บาทตอป
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 2  กรกฎาคม  2564    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  1  หน้าที่  63  ลําดับที่  6 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) จํานวน 20,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง(ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แคน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   อัตราคน
ละ  300  บาทตอป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  1  หน้าที่  63  ลําดับที่  5  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 13,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง(ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แคน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ  200
  บาทตอป
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2564  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  1  หน้าที่  63  ลําดับที่  3  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) จํานวน 13,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 3 แหง(ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แคน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ  200
  บาทตอป
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2564  
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  หน้าที่  63  ลําดับที่  4  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 645,760 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
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คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 565,760 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ   จํานวน 3
  แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน  3  แหง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6
  จํานวน 260 วัน  และอบต. ตั้งสมทบให้   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  1  หน้าที่  62 ลําดับที่  1
ตั้งจายจากเงินรายได้  298,810  บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  266,950  บาท(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
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ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 31,500 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารและภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 31,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก
หนองยาว  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้
-คาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
กกหนองยาว   ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  9  เมตร  หรือมีพื้นที่
หลังคาไมน้อยกวา  45 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  หน้าที่  63
 ลําดับที่  3  
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 861,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 861,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลเมืองเสือ(โครงการอาหารกลางวัน) จํานวน 861,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  (โรงเรียนบ้านเมือง
เสือ,โรงเรียนบ้านหนองแคน,โรงเรียนบ้านหนองกกหนอง
ยาว)  อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 –2565)   หน้าที่   66
  ลําดับที่  11  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  และการเบิกคาใช้จาย  พ.ศ
.  2562
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/ว6290  ลงวัน
ที่  18  ตุลาคม  2562
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/ว0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ  2563
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ ได้แก การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ เป็นต้น โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาใช้จายใน
การตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและน้ําดื่ม คาวัสดุ
เครื้้องเขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75
ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็ง
และยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน  ได้แก การอบรมให้
ความรู้ กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ เป็นต้น โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และน้ําดื่ม คาวัสดุเครื้้องเขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76
ลําดับที่ 5
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ คาสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 /ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77
ลําดับที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน เคมีภัณฑ น้ํายาต้้าง ๆ ถุงมือ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท คอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75
 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จํานวน 11 หมูบ้าน ๆ ละ 20,000
 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ในกิจกรรมตาง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8 / ว
 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 
ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 778,800 บาท

งบบุคลากร รวม 628,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 628,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 298,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา โดยจายให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 303,480 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน) จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 26,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน) จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาบริหารจอดรถ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตลับผงหมึก ซองใส
เอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ แป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส  การสังคมสงเคราะห การให้ทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนัก
เรียนนักศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,292,730 บาท

งบบุคลากร รวม 986,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 751,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง  ระดับ
ต้น)  จํานวน  1  อัตรา
(2) นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 34,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานตําบล  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มการครองชีพ  นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง  1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 270,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,030 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 75,030 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- 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 
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
  1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
  2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง)  

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจ้าง
เหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ํา  คารับรองแบบ   คาจ้างออก
แบบ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียม
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ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชน
ดําเนินงานของ อปท.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการเผยแพร หรือการ
ประชาสัมพันธของ อปท.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ   คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน  คา
บริการ หรือคาใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่
อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการ
กําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาใช้จาย
ในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถายทอด
สถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาใช้จายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
  ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การ
กําหนดราคากลาง การออกแบบและควบคุมงานกอสร้าง การเงิน
การคลัง การพัสดุ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง)

โครงการสงเสริมการใช้พลังงานทดแทน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แกประชาชนและสงเสริมให้
ประชาชนใช้พลังงานทดแทน  เชน  การใช้และการตกแตงสถาน
ที่  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  99
  ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:04:24 หน้า : 81/105



คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้ตางๆ  ค้อน  จอบ  เสียม  เทปวัดระยะ  ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถส้วม  อางล้างมือ  เครื่องยิงตะปู  นั่ง
ร้าน  แบบหลอคอนกรีต  ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ สี  ปูนซีเมนต  ทราย  ยางมะตอยสําเร็จ
รูป  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี   ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
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ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
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rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ขนาด  26,000  บีทียู  แบบตั้งหรือ
แบบแขวน(รวมคาติดตั้ง)

จํานวน 36,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  26,000  บีทียู
-ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้งแล้ว  ประกอบด้วย
อุปกรณ  ดังนี้
1.สวิตซ  1  ตัว
2.ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาวไมน้อยกวา  4  เมตร
3.สายไฟยาวไมน้อยกวา  15  เมตร
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร  5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ  3)  นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล(SEER)สูงกวา
ตั้งจายจากเงินรายได้(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมการจัด
งานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ การใช้และตกแตง
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ และ คาอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่้น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 73 
ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน การจัดฝึกอบรม การรณรงคประชา
สัมพันธ เป็นต้น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ คาอาหาร คาอาหารวางและ
น้ําดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 71
ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดฯ)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมอาชีพให้แกประชาชน โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดิ่ม
 คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 73  
ลําดับที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก การสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีใน
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสตรีในด้านตาง ๆ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดิ่ม คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 72  
ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ เชน การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วัน
ครอบครัว เป็นต้น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดิ่ม คาป้ายโครงการ  คาใช้จายในการ
ตกแตงสถานที่  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 72  
ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดิ่ม คาป้ายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 71  
ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการจัดงานหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในการ
ดําเนินโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑของอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 73
ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมงานประเพณี
บุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายเกี่ยวกับการประกวด
หรือการแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 94 ลําดับ
ที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมรัฐ
พิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายเกี่ยว
กับการประกวดหรือการแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 91 ลําดับ
ที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย (โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย ในการดําเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92
 ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:04:24 หน้า : 92/105



เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนองยาว หมูที่ 11 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านหนอง
ยาว หมูที่ 11 ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญคูท้าว
เตา ประจําป 2565
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส้้้งการดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 
ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,013,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,013,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,013,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6  บ้านบุลาน  
ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน หมูที่ 6 บ้านบุลาน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบกําหนด)  -  คากอสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่นา นางศิริ
พร  แก้วเมียน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่นา นายสุนทร อุน
เจริญ ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว 75  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างไหลทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ  0.30  เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  พ.ศ
.2563  หน้าที่ 68 ลําดับที่ 12,ฉบับแก้ไข  ครั้งที่  3  พ.ศ
.  2563 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(กองชาง)  
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โครงการกอสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 9  บ้านเมืองอุดม 
 ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน หมูที่ 9 บ้านเมืองอุดม พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียด
ดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตาม
แบบกําหนด) -  คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการข้างหนองน้ําสาธารณะ
ประโยชน (สระบัว) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว  100  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างไหลทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ  0.20  เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  พ.ศ
.2563  หน้าที่ 67 ลําดับที่ 6 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ
.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน  คสล.ภายในหมูบ้าน  บ้านเมืองเสือ หมูที่  2  
ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านเมืองเสือ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทาง
จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ
กําหนด)  -  คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการข้างหนองน้ําสาธารณะ
ประโยชน (หนองระหาญ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 140
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 420 ตาราง
เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
 1  พ.ศ.2563  หน้าที่ 69 ลําดับที่ 31 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8
  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)  
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.ภายในหมูบ้านบ้านหนองแคน หมูที่ 4  
ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 303,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4 บ้านหนองแคน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้น
โครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบกําหนด) -  สาย
ที่  1  คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการข้าง
บ้าน นายไพบูลย ศรีโคตร ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่สวน
ของ นางสุข  บุญเรือง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 400 ตารางเมตร  สายที่  2   คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้าน นาง
แก้ว  พันธุหนองหว้า ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 48  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 192 ตารางเมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  พ.ศ
.2563  หน้าที่ 67 ลําดับที่ 8 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ
.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน  คสล.ภายในหมูบ้านบ้านหนองยาว หมูที่ 11  
ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 333,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน หมูที่ 11 บ้านหนองยาว พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กําหนด ตามรายละเอียด
ดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตาม
แบบกําหนด) - คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น
โครงการข้างที่นา นางสุทัศน  สิงหขะ  ถึงจุดสิ้นสุดโครงการสาม
แยกข้างที่นา นางทองใบ โนมายา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 640 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างไหลทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ย ข้างละ  0.20  เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 10 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ
.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)      
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.ภายในหมูบ้านบ้านหนองอีเข็ม หมูที่ 3  
ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 424,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน หมูที่  3  บ้านหนองอีเข็ม พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
.กําหนด  จํานวน  4  สาย ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุด
เริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบกําหนด) สาย
ที่ 1 คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการสาม
แยกทางหลวงขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ข้าง
บ้าน นางดวงแก้ว  แสงแก้ว ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้าน นางฉัน
ธนา เขตแวงควงขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 320 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างไหลทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ  0.20  เมตร  สายที่ 2 คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกทางหลวงขององคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม ข้างบ้าน นางถ่ํา ศรีมุงคุณ ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการข้างบ้าน นายหัด ปดถะกะ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 200 ตารางเมตร  สายที่ 3 คากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่
สาธารณะประโยชน (วัดเกา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 25  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 100 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างไหลทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ  0.20  เมตร  สายที่ 4 คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้าน นางทองปุ่น แก้วเงินลาด ถึงจุด
สิ้นสุดโครงการข้างที่สาธารณะประโยชน (วัดเกา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 200 ตารางเมตร พร้อมกอสร้างไหลทางด้วยหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ  0.20  เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  พ.ศ
.2563  หน้าที่ 68 ลําดับที่ 15 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ
.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)   
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โครงการกอสร้างถนนดินและเสริมดินคันทาง  บ้านหนองแคน หมูที่ 
5  ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินและเสริมดินคันทาง หมูที่ 5 บ้าน
หนองแคน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและ
จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบกําหนด) -  คาปรับปรุงถนนดินและ
เสริมดินคันทาง จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้าน นายชัยวุฒิ  หงษ
ทอง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการสามแยกข้างที่สาธารณะประโยชนโคก
ดงหลาว กว้างเฉลี่ย 5 เมตร  ยาวรวม 870 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมน้อยกวา 2,871  ลูกบาศก
เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  พ.ศ.2563  หน้าที่ 70 ลําดับที่ 39 และ
ฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป(กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุกคันทาง บ้านหนองกก  หมูที่ 
 1  ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 213,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 1 บ้านหนอง
กก พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
. กําหนด จํานวน 2  ชวง ตามรายละเอียดดังนี้ (ระยะทางจุดเริ่ม
ต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบกําหนด) -  ชวง
ที่ 1 คาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่ นาย
ประยุร ปะทา ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่สาธารณะ
ประโยชน (หนองกก) กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร  ยาว
รวม 150 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 67.50  ลูกบาศกเมตร -  ชวงที่ 2 คาปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก จุดเริ่มต้นโครงการข้างที่สาธารณะประโยชน (หนอง
กก) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการสามแยกข้างที่นา นายโสม อุชัย กว้าง
เฉลี่ย 5 เมตร  ยาวรวม 510 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 255  ลูกบาศกเมตร  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 35 และฉบับ
แก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กอง
ชาง)   
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โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินคันทางสายบ้านบุลาน  หมูที่  6  
ตําบลเมืองเสือ ถึงเขตติดตอบ้านหนองจาน  หมูที่  3  ตําบลเวียง
สะอาด

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินและเสริมดินคันทาง หมูที่ 6 บ้าน
บุลาน ตามแบบ อบต.กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้  (ระยะทาง
จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ
กําหนด)  -  คาปรับปรุงถนนดินและเสริมดินคันทาง จุดเริ่มต้น
โครงการข้างที่นา นางกัญหา ผุยหัวดง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างที่
นา ด.ต.สําเริง จันเต กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว
รวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไมน้อย
กวา 725  ลูกบาศกเมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  1  พ.ศ
.2563  หน้าที่ 114 ลําดับที่ 5 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ
.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)   

โครงการวางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน  หมูที่  
8  บ้านหนองยาว

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จ
รูป พร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านหนอง
ยาว พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต
.กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้  -  คาวางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสําเร็จรูป จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้าน นางสุราง
คณา  เกี้ยงกรแก้ว ถึงจุดสิ้นสุดโครงการข้างบ้าน นาง
สมบูรณ แม้นสุรา ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร  ความยาวทอน
ละ 1  เมตรหรือ  2 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ความยาว
รวม 100 เมตรตามแบบ อบต.กําหนด (รายละเอียดและระยะทาง
จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด)  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  3  พ
.ศ.2564 และฉบับแก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก  หมูที่  10  บ้าน
หนองแคน  ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 417,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอถังสูงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 10 บ้านหนองแคน พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้ (จุดตําแหนงกอสร้าง
ข้างที่สาธารณประโยชนหนองแคน ตามแบบกําหนด) -  คากอ
สร้างหอถังสูงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านหนองแคน หอ
ถังสูง คสล. ขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตร ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 12.60 เมตร พร้อมอุปกรณราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ของสํานักบริหารจัดการ
น้ํา กรมทรัพยากร และตามแบบที่ อบต.กําหนด  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 17 และ
ฉบับแก้ไข  ครั้งที่  9  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป(กองชาง) 

โครงการวางระบบทอจายน้ําประปาภายในหมูบ้านหมูที่  7  บ้าน
โนนศรีสุวรรณ ตําบลเมืองเสือ

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบบจายน้ําประปา 
 เพื่อขยายเขตระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านโนนศรี
สุวรรณ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต
. กําหนด ตามรายละเอียดดังนี้ (ระยะทางจุดเริ่มต้นโครงการและ
จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบกําหนด)  -  คาวางทอระบบ
ประปา(ทอเมนต) ด้วยทอพีวีซี แข็ง ทอประปา ชนิดปลายบาน
ชั้น 8.5 ยาว  4  เมตร เส้นผาศูนยกลาง  2  นิ้ว ความยาว
รวม  3,000  เมตร ตามแบบ อบต. กําหนด  ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 36 และฉบับ
แก้ไข  ครั้งที่  8  พ.ศ.  2564  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กอง
ชาง) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําฝายชะลอน้ํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทําฝายชะลอ
น้ํา โดยจายเป็น คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถาที่ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67
ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุเครื่องเขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยค้าใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69
ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสงเสริมการเกษตร)
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โครงการรณรงคใช้สารชีวภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืช จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคใช้สาร
ชีวภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืช  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยค้าใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67
ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสงเสริมการเกษตร)

โครงการสงเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรียชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับ
ปรุงบํารุงดิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรียชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68
ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสงเสริมการเกษตร)
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่อง
เขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยค้าใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68
ลําดับที่ 5
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสงเสริมการเกษตร)

โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมแปรรูปสินค้า
เกษตรและปศุสัตว โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการตกแตง
สถานที่อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
เครื่องเขียน คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยค้าใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 -ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69
ลําดับที่ 8
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองสงเสริมการเกษตร)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณะประโยชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณะ
ประโยชน ในเขตพื้นที่ตําบลเมืองเสือ โดยจายเป็นคาธรรมเนียม
ในการรังวัด หรือคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  97
ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดฯ)

โครงการกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหลงน้ํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหลงน้ํา โดยเป็นคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและน้ําดื่ม และคาใข้
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 98
ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 31/8/2564  16:04:24 หน้า : 104/105



โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู
สภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน  โดยเป็นคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาจัดซื้อต้นไม้ ปุ๋ย  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  คาป้าย
โครงการ คาอาหารวางและน้ําดื่ม และคาใข้จายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 97
ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน การสํารวจพันธุไม้พื้น
เมือง  โดยเป็นคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่  คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและน้ําดื่ม และคาใข้
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 100
ลําดับที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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