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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มี สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 91,595,689.49 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 87,840,167.81 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 37,719,462.47 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
1,232,000.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 41 โครงการ รวม 1,884,298.35 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 71,652,814.79 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 336,923.02 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 614,089.35 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 820,758.01 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 63,817.20 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 46,200.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 35,328,415.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,442,612.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 350,589.79 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 56,876,956.43 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 18,648,403.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,793,006.17 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,852,487.66 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,604,307.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,968,752.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 10,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 350,589.79 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,594,196.56 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 336,923.02 300,000.00 300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

614,089.35 428,000.00 425,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 820,758.01 450,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 63,817.20 20,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน 46,200.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,881,787.58 1,198,000.00 1,145,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 35,328,415.21 27,965,000.00 32,255,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35,328,415.21 27,965,000.00 32,255,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,442,612.00 34,837,000.00 35,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,442,612.00 34,837,000.00 35,000,000.00

รวม 71,652,814.79 64,000,000.00 68,400,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,648,403.60 21,697,314.00 21,678,050.00

งบบุคลากร 19,793,006.17 22,425,970.00 24,632,770.00

งบดําเนินงาน 9,852,487.66 10,526,126.00 12,566,805.00

งบลงทุน 4,604,307.00 4,113,550.00 5,058,450.00

งบเงินอุดหนุน 3,968,752.00 5,222,040.00 4,448,925.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 15,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 56,876,956.43 64,000,000.00 68,400,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเชียงพิณ
อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,917,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 427,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,944,980

แผนงานสาธารณสุข 818,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,559,820

แผนงานเคหะและชุมชน 9,491,870

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 192,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,100,000

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,678,050

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 68,400,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,678,050 21,678,050
    งบกลาง 21,678,050 21,678,050

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,177,140 3,474,040 13,651,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,053,880 0 3,053,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,123,260 3,474,040 10,597,300

งบดําเนินงาน 3,020,000 1,100,000 4,120,000
    คาตอบแทน 860,000 490,000 1,350,000

    คาใช้สอย 850,000 340,000 1,190,000

    คาวัสดุ 260,000 220,000 480,000

    คาสาธารณูปโภค 1,050,000 50,000 1,100,000

งบลงทุน 100,000 39,600 139,600
    คาครุภัณฑ 100,000 39,600 139,600

งบเงินอุดหนุน 7,000 0 7,000
    เงินอุดหนุน 7,000 0 7,000

รวม 13,304,140 4,613,640 17,917,780

หน้า : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 410,000 410,000
    คาตอบแทน 140,000 140,000

    คาใช้สอย 200,000 200,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบลงทุน 17,000 17,000
    คาครุภัณฑ 17,000 17,000

รวม 427,000 427,000

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,087,080 4,242,120 5,329,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,087,080 4,242,120 5,329,200

งบดําเนินงาน 460,200 3,114,405 3,574,605
    คาตอบแทน 171,200 20,000 191,200

    คาใช้สอย 209,000 1,655,750 1,864,750

    คาวัสดุ 80,000 1,438,655 1,518,655

งบลงทุน 72,000 87,400 159,400
    คาครุภัณฑ 72,000 87,400 159,400

งบเงินอุดหนุน 0 1,866,775 1,866,775
    เงินอุดหนุน 0 1,866,775 1,866,775

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 15,000
    รายจายอื่น 15,000 0 15,000

รวม 1,634,280 9,310,700 10,944,980

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 450,000 450,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 210,000 210,000

    คาวัสดุ 120,000 120,000

งบลงทุน 128,500 128,500
    คาครุภัณฑ 128,500 128,500

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

รวม 818,500 818,500

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,132,920 1,132,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,132,920 1,132,920

งบดําเนินงาน 415,000 415,000
    คาตอบแทน 121,000 121,000

    คาใช้สอย 214,000 214,000

    คาวัสดุ 80,000 80,000

งบลงทุน 11,900 11,900
    คาครุภัณฑ 11,900 11,900

รวม 1,559,820 1,559,820

หน้า : 6/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 4,519,470 0 4,519,470
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,519,470 0 4,519,470

งบดําเนินงาน 2,357,200 905,000 3,262,200
    คาตอบแทน 422,200 0 422,200

    คาใช้สอย 605,000 700,000 1,305,000

    คาวัสดุ 1,330,000 205,000 1,535,000

งบลงทุน 1,710,200 0 1,710,200
    คาครุภัณฑ 1,710,200 0 1,710,200

รวม 8,586,870 905,000 9,491,870

หน้า : 7/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

รวม 220,000 220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 105,000 185,000
    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

    คาใช้สอย 0 105,000 105,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,000 7,000
    เงินอุดหนุน 0 7,000 7,000

รวม 80,000 112,000 192,000

หน้า : 8/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 2,891,850 2,891,850
    คาครุภัณฑ 100,000 100,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,791,850 2,791,850

งบเงินอุดหนุน 2,208,150 2,208,150
    เงินอุดหนุน 2,208,150 2,208,150

รวม 5,100,000 5,100,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 457,456.84 1,650.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 42,671.94 10,262.87 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 101,173.15 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 201,218.00 223,837.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 701,346.78 336,923.02 300,000.00 300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,159.50 7,255.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 428,605.00 312,960.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 3,600.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,928.50 8,158.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 3,260.00 2,500.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000.00 2,400.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 349,590.75 260,195.75 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:28:11 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

12,220.00 7,000.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,346.00 1,960.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 822,109.75 614,089.35 428,000.00 425,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 800.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 873,271.87 820,758.01 450,000.00 -22.22 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 874,071.87 820,758.01 450,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 500.00 3,567.20 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 42,200.00 44,200.00 15,000.00 233.33 % 50,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 61.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 50,625.00 16,050.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,386.00 63,817.20 20,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 46,200.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 46,200.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 769,883.15 811,711.25 500,000.00 40.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,048,033.59 11,195,607.97 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,775,511.00 5,739,502.70 5,000,000.00 20.00 % 6,000,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:28:11 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 178,536.20 195,289.16 150,000.00 36.67 % 205,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 12,788,705.10 11,201,517.61 9,500,000.00 5.26 % 10,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 98,068.59 94,948.74 65,000.00 53.85 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 432,906.27 344,943.78 250,000.00 40.00 % 350,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

8,211,730.00 5,744,894.00 3,500,000.00 54.29 % 5,400,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,020.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 40,304,393.90 35,328,415.21 27,965,000.00 32,255,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 34,310,066.00 34,442,612.00 34,837,000.00 0.47 % 35,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,310,066.00 34,442,612.00 34,837,000.00 35,000,000.00
รวมทุกหมวด 77,105,374.30 71,652,814.79 64,000,000.00 68,400,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:28:11 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 425,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:29:22 หน้า : 1/4
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,255,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 205,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 35,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
(ตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:29:22 หน้า : 4/4
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 345,861 353,772 420,000 0 % 420,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,900 14,244 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,232,500 13,885,800 15,714,300 1.37 % 15,929,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,891,200 3,146,400 3,763,200 1.4 % 3,816,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 164,500 159,000 180,000 6.67 % 192,000

เงินสํารองจาย 1,039,274.45 385,335 1,406,866 -78.99 % 295,650

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 669,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 66,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
อําเภอเมืองอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 1/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

220,000 220,000 270,000 0 % 270,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

347,000 381,143 583,260 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 57,501.6 67,741.6 66,000 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถาย
โอน

4,908 4,908 58,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 82,650 30,060 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 18,400,295.05 18,648,403.6 22,531,626 21,678,050
รวมงบกลาง 18,400,295.05 18,648,403.6 22,531,626.43 21,678,050
รวมงบกลาง 18,400,295.05 18,648,403.6 22,531,626.43 21,678,050

รวมแผนงานงบกลาง 18,400,295.05 18,648,403.6 22,531,626.43 21,678,050
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 2/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

181,440 181,440 181,440 0 % 181,440

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,132,232 2,067,720 2,249,160 0 % 2,249,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,936,952 2,872,440 3,053,880 3,053,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,969,720 3,364,391.2 3,644,440 25.73 % 4,582,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

7,715 5,220 10,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 246,240 260,280 275,640 4.83 % 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,552,920 1,744,880 1,692,120 9.69 % 1,856,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 136,200 143,420 147,420 -2.32 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,164,795 5,770,191.2 6,021,620 7,123,260
รวมงบบุคลากร 8,101,747 8,642,631.2 9,075,500 10,177,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 478,000 -26.78 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 12,180 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 3/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 169,809 213,200 300,000 0 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 131,843.5 125,990.75 200,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 301,652.5 351,370.75 988,000 860,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 8,000 0 80,000 25 % 100,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 120,000

คาซักฟอก 5,000 0 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาเชา
ทรัพย์สิน

13,633.1 4,633.1 10,000 400 % 50,000

ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ,การรับ
วารสาร สิ่งพิมพ์ตางๆ

0 2,160 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 27,805 24,775 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การบริหารจัดการน้ําด้วยระบบ ธนาคารน้ํา
ใต้ดิน  

0 27,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 4/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

41,644 238,267.9 58,000 -13.79 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรม ปรับปรุงและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

49,608 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 49,818 10,000 300 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้แทนสวนราชการ คณะ
กรรมการกลุมตางๆ ในเขต อบต.เชียงพิณ   
   

499,960 0 0 0 % 0

โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง  
เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

72,685 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,611 99,294.03 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 746,946.1 446,348.03 278,000 850,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 5/54
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 124,601 79,975 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 63,334 89,998 75,000 -60 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 923,387 91,145 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,400 22,990 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,010 48,450 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,201,732 332,558 305,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 561,357.83 663,553.36 600,000 41.67 % 850,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 78,839 65,717.68 80,000 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,693.91 11,924.67 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 880 4,177 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,159 80,504.34 100,000 -20 % 80,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 721,929.74 825,877.05 800,000 1,050,000
รวมงบดําเนินงาน 2,972,260.34 1,956,153.83 2,371,000 3,020,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 6/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน      
4,500 4,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,900 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต      
22,500 16,500 0 0 % 0

เครื่องชั่ง 18,000 0 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 10,900 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 8,400 8,400 0 0 % 0

ผ้าใบเต็นท์ 0 42,500 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถนั่งสวนกลาง 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน    
  0 33,600 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 7/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 4,800 0 0 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 2,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 43,759.7 38,450 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 115,559.7 149,050 989,700 100,000
รวมงบลงทุน 115,559.7 149,050 989,700 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลบ้านตาด 15,000 15,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลนาดี ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง)

0 0 7,000 0 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 7,000 7,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 7,000 7,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,204,567.04 10,762,835.03 12,443,200 13,304,140
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,429,556.62 2,017,057.84 2,502,580 13.54 % 2,841,400

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 8/54
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

1,649 37,970.13 15,680 -66.71 % 5,220

เงินประจําตําแหนง 55,145.16 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,861 450,070 445,920 20.24 % 536,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,493 45,807 34,920 -10.48 % 31,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,747,704.78 2,610,904.97 3,059,100 3,474,040
รวมงบบุคลากร 1,747,704.78 2,610,904.97 3,059,100 3,474,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,424 0 250,000 -80 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,970 71,960 30,000 66.67 % 50,000

คาเชาบ้าน 135,926 194,300 260,000 15.38 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 36,900 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 205,320 303,160 600,000 490,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 65,313 28,893 30,000 233.33 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 9/54
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร 95,458.75 96,430.5 120,000 -100 % 0

ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ,การรับ
วารสาร สิ่งพิมพ์ตางๆ

0 0 5,000 300 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 300 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

73,768 171,158 110,000 -54.55 % 50,000

คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 83,420 50,000 60 % 80,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บราย
ได้  การเงิน การคลัง และพัสดุ

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,590 9,240 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 237,129.75 389,141.5 340,000 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,773 60,440 50,000 60 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 12,599 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 10/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 15,900 10,000 400 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,630 79,680 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 101,403 168,619 120,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 3,676 17,102.4 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,676 17,102.4 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 547,528.75 878,022.9 1,120,000 1,100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 6,500 6,900 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ 20,000 26,000 0 100 % 11,000

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 7,500 0 100 % 7,500

คาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 9,600 11,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 
(ระบบ Inverter) 58,400 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 100 % 10,000

ตู้เหล็กแบบ  2  บานทึบ (มอก.)  
26,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 11/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
19,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  (แบบที่  1) 21,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  (แบบที่  2 )  29,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล  43,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 225,400 49,600 34,900 39,600
รวมงบลงทุน 225,400 49,600 34,900 39,600

รวมงานบริหารงานคลัง 2,520,633.53 3,538,527.87 4,214,000 4,613,640

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 12/54
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,725,200.57 14,301,362.9 16,657,200 17,917,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

137,200 63,000 226,000 -38.05 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 57,960 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 195,160 63,000 226,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต์

30,800 14,600 38,700 29.2 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
พัฒนาความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อปพร.

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและติด
ตั้งถังดับเพลิงในชุมชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 198,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,800 213,000 38,700 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 32,548 20,000 -50 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 13/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,800 49,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 10,800 81,548 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 236,760 357,548 334,700 410,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําหอยโขง 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรง
ม้า    0 0 30,000 -100 % 0

รอกแมแรง 0 15,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง 0 0 15,000 -100 % 0

หัวฉีดโฟม 0 0 11,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,400 70,300 17,000
รวมงบลงทุน 0 15,400 70,300 17,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 14/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 236,760 372,948 405,000 427,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 236,760 372,948 405,000 427,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 631,380 668,700 600,120 34.15 % 805,080

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 31,600 32.91 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 673,380 710,700 655,720 1,087,080
รวมงบบุคลากร 673,380 710,700 655,720 1,087,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 326,000 -69.33 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 17,200 255.81 % 61,200

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 15/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,243.25 3,630 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,243.25 3,630 353,200 171,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 46,000 7,800 20,000 420 % 104,000

คาใช้จายในการทําพระราชบัญญัติ(พรบ.) 
ประกันภัย

3,834.05 3,437.91 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,945 1,050 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

24,280 29,768 20,000 50 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
ใช้ภาษาเวียดนามสําหรับประชาชนในเขต
ตําบลเชียงพิณ

0 19,890 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,570 26,590 20,000 150 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 16/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 123,629.05 88,535.91 85,000 209,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,281 24,312 20,000 25 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 5,890 17,560 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,775 7,910 10,000 50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,820 19,560 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 54,766 69,342 70,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 184,638.3 161,507.91 508,200 460,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,200 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 17/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,500 4,200 30,000 72,000
รวมงบลงทุน 1,500 4,200 30,000 72,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการศึกษาวิจัย และสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการประชาชนในเขต
องค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

10,000 10,000 15,000 0 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 15,000 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 869,518.3 886,407.91 1,208,920 1,634,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 824,490 877,330 688,330 186.54 % 1,972,320

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 18/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,073,960 2,105,653 2,290,600 -5.1 % 2,173,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 125,080 126,482 177,820 -46.01 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,065,530 3,151,465 3,156,750 4,242,120
รวมงบบุคลากร 3,065,530 3,151,465 3,156,750 4,242,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,000 7,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,000 7,000 10,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

282,200 268,600 255,000 13.33 % 289,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 19/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

839,400 749,740 735,000 19 % 874,650

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
เชียงพิณ

2,500 0 5,000 -40 % 3,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

300 300 2,000 0 % 2,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

300 0 3,000 0 % 3,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

15,090 13,330 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 20/54
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการเผยแพรผลการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

4,975 2,325 3,220 -100 % 0

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

87,240 40,974 47,000 -57.45 % 20,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการโรงเรียนพอแมผู้ปกครองนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการสวน
ตําบลเชียงพิณ 

0 4,300 10,000 -100 % 0

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการวันแมแหงชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

3,300 3,600 10,000 -50 % 5,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรู้      ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

19,110 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 21/54
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

9,980 12,500 13,000 -23.08 % 10,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

300 4,500 10,000 -100 % 0

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย  
ข้อตกลง ระเบียบแนวทางการปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

25,000 26,550 20,000 -75 % 5,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการจัดโครง
งานตามหนวยการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

0 15,450 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 22/54
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา เงินคาตอบแทน  เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง กรณีไมเป็น
พนักงานจ้างของ อปท. แตทําสัญญาจ้างกับ
ศาสนสถาน

252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
เชียงพิณ

111,870 108,480 108,480 77.08 % 192,100

รวมค่าใช้สอย 1,653,565 1,502,649 1,533,700 1,655,750
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,289 33,334 10,000 250 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,993 68,466 150,000 802.44 % 1,353,655

คาอาหารเสริม (นม) 893,023.26 1,094,731.88 1,128,426 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,344 28,200 50,000 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,090 11,020 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 995,739.26 1,235,751.88 1,358,426 1,438,655
รวมงบดําเนินงาน 2,656,304.26 2,745,400.88 2,902,126 3,114,405

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 23/54
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,300 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 1,500 -100 % 0

บอร์ดปิดประกาศ ตู้กระจกพร้อมโครงล้อ
เลื่อน

0 0 0 100 % 53,800

พัดลมโคจร 0 9,786 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงเอนกประสงค์ 8,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0 0 0 100 % 33,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า 17,500 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 16,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,200 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 2,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 24/54
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รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000 42,186 9,800 87,400
รวมงบลงทุน 26,000 42,186 9,800 87,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

1,684,600 1,574,620 1,467,900 13.59 % 1,667,400

อุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน

153,720 159,320 176,400 -27.08 % 128,625

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน

51,000 42,500 61,200 -30.56 % 42,500

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เพื่อจายเป็นคาจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าวิเวกโนนแคน

17,290 19,210 18,090 56.16 % 28,250

รวมเงินอุดหนุน 1,906,610 1,795,650 1,723,590 1,866,775
รวมงบเงินอุดหนุน 1,906,610 1,795,650 1,723,590 1,866,775

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,654,444.26 7,734,701.88 7,792,266 9,310,700
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รวมแผนงานการศึกษา 8,523,962.56 8,621,109.79 9,001,186 10,944,980
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการถนนปลอดภัยไร้ขยะ 38,980 16,970 30,000 0 % 30,000

โครงการธนาคารขยะ      
18,320 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

78,888 84,174 60,000 33.33 % 80,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 136,188 101,144 90,000 210,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 26/54
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ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 12,427 5,000 900 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0 7,690 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 20,117 5,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 136,188 121,261 95,000 450,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 118,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 128,500
รวมงบลงทุน 0 0 15,000 128,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คณะกรรมการหมูบ้านตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

156,000 237,600 240,000 0 % 240,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู
บ้าน หรือ อสม.           

90,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 246,000 237,600 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 246,000 237,600 240,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 382,188 358,861 350,000 818,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 382,188 358,861 350,000 818,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 638,700 679,500 724,460 5.65 % 765,420

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 304,800 317,040 199,880 52.13 % 304,080
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,300 8,700 3,580 498.32 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,000,800 1,047,240 969,920 1,132,920
รวมงบบุคลากร 1,000,800 1,047,240 969,920 1,132,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 -37.5 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 36,000 39,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.75 4,800 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,756.75 43,800 121,000 121,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 100,000 -16 % 84,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

19,444 21,736 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการซอมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง  และผู้ประสบปญหาทาง
สังคม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมอาชีพ กลุมอาชีพและ
ประชาชน อบรมเพิ่มศักยภาพประชาชน

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมฝึกอาชีพการทําขนมไทย 0 35,995 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาอาชีพ และกลุมอาชีพ

97,900 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรี 0 29,700 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพประชาชน สตรี
และกลุมอาชีพ

0 199,900 0 0 % 0
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส/กลุมสตรี/เด็ก
และเยาวชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบล

36,950 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ศูนย์เรียนรู้ หมูบ้านอยู
เย็นเป็นสุข

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 1,400 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 156,794 288,731 525,000 214,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,910 19,612 20,000 50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,520 1,100 5,000 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,830 14,360 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 68,260 35,072 45,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 263,810.75 367,603 691,000 415,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,500 0 0 100 % 6,900

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา   
   5,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)      0 8,400 8,600 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

9,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,500 8,400 8,600 11,900
รวมงบลงทุน 16,500 8,400 8,600 11,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,281,110.75 1,423,243 1,669,520 1,559,820
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,281,110.75 1,423,243 1,669,520 1,559,820
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 689,100 716,200 695,016 115.15 % 1,495,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

58,260 48,085 9,893 -96.66 % 330

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,378,488 2,660,960 2,700,050 5.04 % 2,836,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 148,491 162,820 155,205 -6.1 % 145,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,316,339 3,630,065 3,602,164 4,519,470
รวมงบบุคลากร 3,316,339 3,630,065 3,602,164 4,519,470

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

75,350 218,998 494,748 -39.36 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 135,440 107,010 120,000 -41.67 % 70,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 37,200
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 235,790 326,008 614,748 422,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงานราษฎร 13,660 0 107,149 -6.67 % 100,000

คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100 % 20,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 23,376.25 70,000 185.71 % 200,000

คาใช้จายในการทําพระราชบัญญัติ(พรบ.) 
ประกันภัยให้แกรถยนต์สวนกลาง และรถ
จักรยานยนต์

8,940.92 8,940.92 8,941 67.77 % 15,000

คาตรวจสอบที่สาธารณะ 8,580 38,020 25,720 94.4 % 50,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

32,954 28,168 5,850 241.88 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,085 79,532.47 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 89,219.92 178,037.64 317,660 605,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,470 36,153 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 197,720 115,940 57,520 160.78 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 399,521.62 661,545 570,000 -47.37 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 26,326 0 2,800 257.14 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 524,840 570,000 22.81 % 700,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 580 1,000 900 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 47,600 29,998 24,270 106.02 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 109,770 98,520 47,750 25.65 % 60,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 806,407.62 1,467,576 1,303,340 1,330,000
รวมงบดําเนินงาน 1,131,417.54 1,971,621.64 2,235,748 2,357,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 9,000 0 0 100 % 8,100

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ      
10,000 0 0 0 % 0

ตู้กดน้ําร้อนน้ําเย็น 0 5,040 0 0 % 0

โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก 0 0 0 100 % 1,375,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต(Slump Test)

0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อและติดตั้งไฟกระพริบ(ไฟวาบ) 
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์

28,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน    
  16,500 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 197,394 220,331 300,000 0 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 261,394 229,871 300,000 1,710,200
รวมงบลงทุน 261,394 229,871 300,000 1,710,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,709,150.54 5,831,557.64 6,137,912 8,586,870
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 300,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคในการ
ขยายเขตไฟฟ้า  

1,229,865.59 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,529,865.59 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,529,865.59 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,529,865.59 0 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะและสิ่งปฎิกูล 737,439.5 812,083.5 940,000 -25.53 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 737,439.5 812,083.5 940,000 700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 205,000

วัสดุอื่น 69,000 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 69,000 0 35,000 205,000
รวมงบดําเนินงาน 806,439.5 812,083.5 975,000 905,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 806,439.5 812,083.5 975,000 905,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,045,455.63 6,643,641.14 7,112,912 9,491,870
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด

99,820 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,820 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,820 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาอาชีพ
และกลุมสตรีของอบต.เชียงพิณ

0 0 0 100 % 120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาอาชีพ
และกลุมสตรีของอบต.เชียงพิณ

135,000 0 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 135,000 0 140,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 135,000 0 140,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 234,820 0 140,000 220,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 234,820 0 140,000 220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเชียง
พิณ

299,977 300,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 299,977 300,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,935 99,780 50,000 60 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 99,935 99,780 50,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 399,912 399,780 50,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 399,912 399,780 50,000 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 76,580 0 0 100 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเนื่องในงานรัฐพิธี   0 34,860 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ  0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและสง
เสริมประเพณีวันสงกรานต์

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมประเพณีกอเจดีย์ทรายใน
เขตตําบลเชียงพิณ

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการสูขวัญบ้าน- สูขวัญเมือง 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 76,580 34,860 80,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 76,580 34,860 80,000 105,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการกอ
เจดีย์ทราย

50,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 41/54
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โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณี
ทุงศรีเมืองอุดรธานี

0 0 7,000 0 % 7,000

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณี
ทุงศรีเมืองอุดรธานี ประจําปี 2562 

0 7,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 7,000 7,000 7,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 7,000 7,000 7,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 126,580 41,860 87,000 112,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 526,492 441,640 137,000 192,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 5,300 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,300 0 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างโดมหอประชุม
อเนกประสงค์

0 0 500,000 0 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 42/54
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน   ภายในบ้านเชียง
พิณ  หมูที่ 9

0 0 0 100 % 63,000

โครงการกอสร้างถนน  ภายในบ้านหนอง
สวรรค์  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 197,000

โครงการกอสร้างถนน  ภายในบ้านหนอง
โอน หมูที่ 7

0 0 0 100 % 278,850

โครงการกอสร้างถนน  ภายในบ้านหนอง
ฮาง หมูที่ 4

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างห้องส้วมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

0 104,500 0 0 % 0

โครงการจ้างกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางแยกไปบ้านนาแอง 
บ้านจําปา หมูที่ 8

0 375,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองโอน  หมูที่ 7 0 0 261,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้างบ้านนางจันทร์เพ็ญ งามล้น 
บ้านหนองสวรรค์ หมูที่ 5

0 124,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงฆาสัตว์ 
บ้านเชียงพิณ2  หมูที่ 9

0 316,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 43/54
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โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไปโรงเลื่อย บ้านหนองโอน 
หมูที่ 7

0 160,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหน้าบอปลาสุรเชษฐ์ 
บ้านหนองสวรรค์  หมูที่ 5 

0 0 440,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณเรียบคลองชลประทาน 
บ้านดอกเกียด หมูที่ 10

0 146,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านค้าแมแต บ่าน
โนนตาล หมูที่ 2

0 268,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านจําปา  หมูที่ 8  0 0 187,050 -100 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายปิ่น ธรรมชาติ 
บ้านหนองโอน หมูที่ 7

0 176,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 44/54
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โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนเลียบคลองชลประทานสาย 
บ้านดอกเกียด-โนนตาล บ้านดอกเกียด  
หมูที่ 10

0 0 167,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณข้างบ้าน 
นางคํา ผาจันทร์ดา บ้านหนองโอน หมูที่ 7

0 192,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างรางระบานน้ํารูป
ตัวยู บริเวณหน้าบ้านนางตาล มีชั้นชวง 
บ้านโนนคาม หมูที่ 3

0 434,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างรางระบายน้ํารูป
ตัวยู บริเวณหน้าบ้านวรัญญา 
บ้านหนองสวรรค์ หมูที่ 5
 ู 

0 28,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมากอสร้างลงทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 บริเวณเรียบคลอง
ชลประทานหลังที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ 

0 0 100,688 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาถมดินยกระดับกอสร้าง
พื้นทางถนนสายหน้าบ้านแมไพรวัลย์ ปสสา
มา  บ้านโนนตาล  หมูที่ 2    

0 0 324,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 45/54
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โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสามแยกทางเข้าหมูบ้านโนนตาล 
บ้านโนนตาล  หมูที่ 2    

0 0 76,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิด
ทับหลังทอระบายน้ํา บริเวณหน้าบ้าน
นางแก้วใจ โสดาพิลา บ้านจําปา หมูที่ 8

0 29,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงดินลูกรังซอมแซมถนน 
บ้านนาทราย หมูที่ 6  ตําบลบ้านเลื่อม 0 0 212,500 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก. 0.40   บริเวณซอยทางโค้ง
เข้าบ้านบ้านนาคลอง หมูที่ 6     
 

187,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก. 0.40 บริเวณคุ้มหนองดุม บ้านวัวข้อง 
หมูที่ 3 ตําบลบ้านเลื่อม

0 338,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก. 0.40 บริเวณหน้าบ้านนริศลาเฮ้าส์ 
บ้านหนองสวรรค์ หมูที่ 5

0 82,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 46/54
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โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก. 0.60 บริเวณข้างบอปลาสุรเชษ 
บ้านหนองสวรรค์  หมูที่ 5

0 138,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก.0.40 บริเวณ ข้างบ้านนายจอมศรี 
ขุนวงค์ษา  บ้านหนองสวรรค์ หมูที่ 5

0 78,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก.0.40 บริเวณข้างศาลปู่ตา บ้านวัวข้อง 
หมูที่ 3 ตําบลบ้านเลื่อม

0 452,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก.0.60 บริเวณทางเข้าหมูบ้าน 
บ้านนาคลอง หมูที่ 6

0 286,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ขนาด 
ศก.1.00 บริเวณซอยข้างบ้าน
พอใหญเชียงขาว บ้านดอกเกียด หมูที่ 10

0 61,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณริมถนนข้างบ้านพอใหญเชียงขาว 
บ้านดอกเกียด  หมูที่ 10

0 0 233,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 47/54

76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ค.ส.ล
.บริเวณริมถนนหน้าบ้านนายประเวศ สระ
ขอนแกน(คุ้มนาทรายใหญ)บ้านนาทราย 
หมูที่ 6  ตําบลบ้านเลื่อม 

0 0 187,500 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ํา ค.ส.ล
.บริเวณหลังศาลากลางบ้าน  บ้านโนนคาม 
หมูที่ 3  

0 0 187,500 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ําขนาด 
ศก.0.40 บริเวณหลังวัด
ธรรมศิริบัณฑิต บ้านหนองฮาง  หมูที่ 4 

0 251,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงทอระบายน้ําบริเวณ
ข้างวัดไชยาราม บ้านโนนตาล 
หมูที่ 2 

439,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน   ภายในบ้าน
นาทราย หมูที่ 6

0 0 0 100 % 350,000

โครงการซอมแซมถนน  ภายในบ้านวัวข้อง  
หมูที่ 3

0 0 0 100 % 400,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 48/54
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โครงการฝงลงทอระบายน้ํา/กอสร้างรอง
ระบายน้ํา/ธนาคารน้ําใต้ดิน ภายในบ้าน
โนนคาม  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 350,000

โครงการฝงลงทอระบายน้ํา/กอสร้างรอง
ระบายน้ํา/ธนาคารน้ําใต้ดิน ภายในบ้าน
หนองสวรรค์  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 203,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร 
บริเวณซอยหลังโรงเรียนปรมินทร์ 
บ้านเชียงพิณ 2   หมูที่ 9     

56,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร 
บริเวณถนนข้างวัดป่านาคํา 
บ้านเชียงพิณ 2 หมูที่ 9      

124,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร 
บริเวณถนนเรียบคลองชลประทาน 
บ้านเชียงพิณ 2   หมูที่ 9     

98,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกคุ้มดอนโคก 
ซอยที่ 2  บ้านเชียงพิณ
 หมูที่ 1      

267,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 49/54
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โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณ ซอย
ตรงข้ามหมูบ้านพัชรินทร์ บ้านเชียงพิณ 2   
หมูที่ 9      

33,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณ ซอย
ตรงข้ามอูรถ บ้านเชียงพิณ 2   
หมูที่ 9      

111,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณ ซอย
โนนเลื่อม  บ้านเชียงพิณ 2 
 หมูที่ 9      

14,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณข้าง
บ้านนายวิชัย มีชั้นชวง บ้านจําปา  
หมูที่ 8      

9,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณข้าง
บ้านนายสงบ โสภาบุตร บ้านจําปา  
 หมูที่ 8     

36,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ บ้านเชียงพิณ2   หมูที่ 9   
   

56,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 50/54
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โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณคุ้มดอน
โคก ซอยที1่  บ้านเชียงพิณ  
 หมูที่ 1      

93,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณคุ้มโนน
เสด็จ บ้านเชียงพิณ หมูที่ 1      130,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณรอบ
หนองสวรรค์ บ้านหนองวรรค์  
 หมูที่ 5     

498,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกบริเวณเรียบ
คลองชลประทาน บ้านหนองฮาง
 หมูที่ 4      

339,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกเสริมผิวจราจร 
บริเวณถนนข้างอูรถ 
บ้านเชียงพิณ 2 หมูที่ 9      

19,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:30 หน้า : 51/54
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

33,700 59,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,542,700 4,100,300 2,976,238 2,791,850
รวมงบลงทุน 2,542,700 4,105,600 2,976,237.57 2,891,850

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค 0 1,913,502 1,436,268 45.31 % 2,087,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 0 0 1,553,050 -92.2 % 121,150

รวมเงินอุดหนุน 0 1,913,502 2,989,318 2,208,150
รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,913,502 2,989,318 2,208,150

รวมงานก่อสร้าง 2,542,700 6,019,102 5,965,555.57 5,100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,542,700 6,019,102 5,965,555.57 5,100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขยายผลหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    0 36,645 0 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนา
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะ
กรรมการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร องค์การบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

44,050 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,050 36,645 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 10,000 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 44,050 46,645 30,000 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 44,050 46,645 30,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการเกษตร 44,050 46,645 30,000 50,000
รวมทุกแผนงาน 52,943,034.56 56,876,956.43 64,000,000 68,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,678,050 บาท
งบกลาง รวม 21,678,050 บาท

งบกลาง รวม 21,678,050 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้องจาย เพื่ออุด
หนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค. 57 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 57 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับ
ที่ 3) 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยราย
ได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 {หนวยงานผู้เบิก:ทุกสวน}   
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ที่ อบต.จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคํานวณได้ดังนี้คา
จ้างตามงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน {หนวยงานผู้เบิก:ทุกสวน}  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,929,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธ.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 64
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  {หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}      
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,816,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธ.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธ.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 64
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ  {หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}        
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 64
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้
สูงอายุ 
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}      

เงินสํารองจาย จํานวน 295,650 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
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โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ. 63เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
12)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้ง
ในกรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เม.ย. 63 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธ.ค.63 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด -19)
16) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เม.ย.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและการใช้
จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาลสนาม
ระดับพื้นที่
17) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น
18)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 ก.พ.60 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
19) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
20) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
21) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายไว้
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

รายจายตามข้อผูกพัน

คาสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 270,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพผู้รับบํานาญของพนักงานสวน
ตําบล   นายณรงค   รัตนพลแสน  จํานวน 1 ราย  
-ตั้งจายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 669,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  มาตรา 6  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546
   ข้อ 3 ให้ราชการสวนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการราย
รับ  ในงบประมาณรายจายประจําปีเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่นใน อัตราร้อยละสอง  ของ
ประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจายประจําปีโดยไมรวม
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยจายให้
-เพื่อจายเป็นเงินบํานาญของข้าราชการถายโอน 
คือ นายภิรมย   กล้าหาญ  ตําแหนง นายชาง   เครื่องกล 6
ในอัตราเดือนละ  824.33 บาท  (หักจากเงินที่ต้องนําสงกองทุน
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท)  754.88บาท  
และ อบต.เชียงพิณจายเพิ่มในสวนตาง)   
-เพื่อจายเป็นเงินบํานาญของพนักงานสวนตําบล คือ 
นายณรงค   รัตนพลแสน  ในอัตราเดือนละ   4,987.93  บาท   
(หักจากเงินที่ต้องนําสงกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท)  4,568.20 บาท  และ อบต.เชียงพิณ จายเพิ่มใน
สวนตาง)เงิน 60,000  บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แกนายณรงค  รัตนพล
แสน   จํานวน 15 เทา ของเงินบํานาญ (4,568.20บาท) เป็น
เงิน 68,523 บาท
และสวนที่เหลือสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,304,140 บาท

งบบุคลากร รวม 10,177,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,053,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แกคา
ตอบแทนของนายก/รองนายก อบต.เชียงพิณ 
-นายก อบต.อัตราเดือนละ21,120 บาท จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 253,440 บาท
-รองนายก อบต.อัตราเดือนละ11,610บาทจํานวน2 คนเป็น
เงิน278,640 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้บริหารท้อง
ถิ่น ได้แก คาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก/รองนายก อบต
.เชียงพิณ 
-นายก อบต.อัตราเดือนละ1,900 บาท จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 22,800 บาท
-รองนายก อบต.อัตราเดือนละ950 บาทจํานวน 2คน เป็น
เงิน 22,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แกคาตอบ
แทนพิเศษของนายก/รองนายก  อบต.เชียงพิณ
-นายก อบต. อัตราเดือนละ1,900  บาทจํานวน1 คน เป็น
เงิน 22,800  บาท
-รองนายก อบต.อัตราเดือนละ950 บาทจํานวน 2คนเป็น
เงิน 22,800  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}        

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 181,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ7,560บาทและ
เลขานุการสภาฯ อัตราเดือนละ 7,560  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,249,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา อบต.เชียง
พิณ  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ได้แก
-ประธานสภาฯอัตราเดือนละ11,610 บาทจํานวน1 คนเป็น
เงิน139,320 บาท
-รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,500 บาท จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 114,000  บาท
-สมาชิกสภาฯ อัตราเดือนละ7,560 บาทจํานวน 22 คนเป็น
เงิน1,995,840  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,123,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,582,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีได้แก ปลัด อบต
. , รองปลัด อบต. และพนักงานสวนตําบลในสํานักงาน
ปลัด ได้แก หัวหน้าสํานักงานปลัด, นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการ
สาธารณสุข,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,จพง.ธุรการ, จ
พง.ป้องกันฯ และจพง.สาธารณสุข รวมทั้งหมดจํานวน 12
  ตําแหนง
-เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  
ลงวันที่ 11  มีนาคม  2559 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
1.ตําแหนงปลัด อบต.เดือนละ 14,000 บาท
2.ตําแหนงรองปลัดอบต. เดือนละ  3,500 บาท
3.ตําแหนงหัวหน้าสํานักงานปลัด เดือนละ3,500 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 16พ.ค.59 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}   

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําตําแหนงนักวิชาการประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ตําแหนง 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลให้ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}      
  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,856,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานนจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป 8 อัตรา รวมทั้งหมด 14 อัตรา ได้แก
-ตําแหนงผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล(พจ.คุณวุฒิ)จํานวน 1 อัตรา   
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(พจ.คุณวุฒิ)จํานวน 2 อัตรา  
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต(พจ.ทักษะ)จํานวน 3 อัตรา   
-ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 7 อัตรา   
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่  24 ก.ย.58 
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก
พนักงานจ้างในสํานักงานปลัดที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

งบดําเนินงาน รวม 3,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 860,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จายให้
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน 100,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 ก.พ.58 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างอปท. พ.ศ. 2558
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  250,000  บาท โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้
รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท. พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย.59 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท.
พ.ศ. 2559 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ 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
 ต.ค.59เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}      

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาใช้
จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความชวย
เหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
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หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้
งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุด
วิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจาก
ตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้
สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายใน
การประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพ
รังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม
ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช
สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษา
พยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การ
ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโต
ตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็น
การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ. 63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
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การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเชาเครื่องถายเอกสาร   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

คาซักฟอก จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซักฟอก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  
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คาธรรมเนียมตางๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาเชาทรัพยสิน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ ,คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาเชาทรัพยสิน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}     

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:04 หน้า : 19/170

102



ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ,การรับวารสาร สิ่งพิมพตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร สิ่งพิมพตางๆ คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือและข้อบัญญัติตางๆหรือรูปเลมอื่นใด คารับเหมาจัดพิมพ
เอกสาร,สิ่งพิมพตางๆ,คาถายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอบ
ต. คารับขาวสารสื่อพิมพหรือหนังสือที่เป็นประโยชนกับหนวย
งาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้อง
ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็น
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบ
นโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อม
ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหา
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เฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
1)  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2)  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4)  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
5)การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1)หนังสือมท 0808.4 ว 2381ลว.28 ก.ค. 2548เ รื่องการตั้งเบิก
จายคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:04 หน้า : 21/170

104



เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ- เพื่อจายเป็นคาคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  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 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}      

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้งทั่ว
ไป  เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนดนอกเหนือจากเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การดําเนินงานและประสาน
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งานของหนวยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการจัดอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง  รวมทั้งผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  คาใช้
จายในการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง เชน คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอตโฆษณา คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  แบบพิมพหรือคูมือตางๆ คาเครื่องเขียน และวัสดุ
ตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  คาพิมพบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้งและ
คูหาลงคะแนน คาเชาเต็นท สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือก
ตั้ง  คาจัดสถานที่และจ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง  คา
วัสดุ/อุปกรณที่ใช้สําหรับการจัดทําป้ายประกาศผลการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวย
การการเลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและที่
เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
บรรลุวัตถุประสงค  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของอ
ปท. เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563)  ข้อ72 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงาน
ปลัด}      
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โครงการฝึกอบรมการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณรวมกับประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อคณะ
กรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณรวมกับประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
แจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้อง
การ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมูบ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
พิจารณารางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  เพื่อ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ  จัดทํารางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณกําหนด  พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  (ประชุมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทํารางแผน
พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและ
ความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ)   โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกอปท.  พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของอ
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ปท.  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2563) ข้อ71 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}          

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคาดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผย
แพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.  {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}         
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอรสายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
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บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)แบบออพติคอล
 (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขอ
งอปท.  {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,050,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 850,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.เชียงพิณ, ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เชียงพิณ,  แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโฮจิ
มินท ,สนามกีฬากลาง อบต.เชียงพิณ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ต.ค. 60
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงาน
ปลัด}   
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประปาสําหรับที่ทําการ อบต.เชียงพิณ  แหลงทอง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตรโฮจิมินท สนามกีฬากลาง อบต.เชียงพิณฯ
ลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}     
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงาน
ปลัด}    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.  
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}    
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.   {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}         
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้ประชาสัมพันธข้อมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  และการสร้าง
การรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาว
สาร เผยแพรข้อมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู้
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรข้อมูลขาวสาร เพื่อให้
ข้อมูลเป็นไปอยางถูกต้องและครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑประเภทตางๆ เชน  รถยนต ,รถ
จักรยานยนต, ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้ง {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาดี ตามโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(สถาน
ที่กลาง)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาดี  ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ตามหนังสือ
ที่ อด 71501/738 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563  เรื่อง ขอรับเงิน
อุดจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2565
 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ระดับอําเภอ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,613,640 บาท
งบบุคลากร รวม 3,474,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,474,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,841,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบลในกองคลัง ตามแผนอัตรากําลัง3 ปี  ได้แก 
ผู้อํานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายบัญชี,นักวิชาการเงินและบัญชี,
นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จพง.จัดเก็บรายได้,
จพง.พัสดุ,จพง.การเงินและบัญชีและจพง.ธุรการ 
รวมทั้งหมด 9 ตําแหนง 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวัน
ที่ 11  มีนาคม  2559{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง} 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาคุณวุฒิฯ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของอบต. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2558 {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  เดือนละ  3,500 บาท 
2.ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบัญชี  เดือนละ 1,500 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2559 {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง} 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 536,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ   2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา รวมทั้ง
หมด 4 อัตรา  ได้แก 
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ (พจ.ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบแผนที่ภาษี (พจ.ทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบต. (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ก.ย.2558{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง} 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 ส.ค.58 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง} 

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จายให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง  ฯลฯ    
-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26กพ.58เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างอปท. พ.ศ. 2558 {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
ที่ไมอาจทําในเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท. พ.ศ.2559 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  
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คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
 พ.ศ. 2562{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2541
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจ้าง
เอกชนดําเนินงานของอปท.  คาใชจายในการเผยแพร หรือการ
ประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมในการ
คืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อน
การเดินทางไปราชการ กรณีอปท.สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทาง
ไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกของอปท.ที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาตรวจ
รางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอ
ชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล  คาจ้าง
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เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, , คา
จ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ. 63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 ก.ค.63 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น{หนวยงานผู้เบิก: กองคลัง} 

ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ,การรับวารสาร สิ่งพิมพตางๆ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็น คารับวารสาร สิ่งพิมพตางๆ คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติตางๆหรือรูปเลมอื่นใด คารับเหมาจัด
พิมพเอกสาร,สิ่งพิมพตางๆ,คาถายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานอบต.คารับขาวสารสื่อพิมพหรือหนังสือที่เป็นประโยชนกับ
หนวยงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ. 63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 ก.ค. 63 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อ
จายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรม
การ   เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการซึ่งจําเป็นต้องจาย
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน  
-เป็นไปตามหนังสือมท 0808.4 ว 2381ลว.28 ก.ค. 2548เ รื่อ
งการตั้งเบิกจายคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง{หนวยงานผู้เบิก:กอง
คลัง}
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ เพื่อจายเป็นคาคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- 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 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 25579   
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}    
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คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้  โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  และการจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่
กฎหมายกําหนด รวมถึงคาวัสดุ อุปกรณ  คาจ้างเหมา  และ
อื่นๆ  ที่จําเป็น   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-เป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองคความรู้
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้  การเงิน การ
คลัง และพัสดุ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาองคความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุและจัดเก็บรายได้   โดยการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานการจัดเก็บรายได้  การจัด
ทําแผนที่ภาษี  การเงินการคลัง  การพัสดุ  และการปฎิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (e-
LAAS)  ให้แกผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีของอปท.  {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
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- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  แผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.  {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน  เตารีด กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ําฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ. 63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.   {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.  {หนวยงานผู้เบิก : กองคลัง}    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}       
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
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เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.  {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}    

งบลงทุน รวม 39,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,600 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ(มอก.)  จํานวน 2 ตู้ 
ตัวละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000  บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารที่สําคัญของทางราชการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามที่สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณสํานักงานประมาณประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561หน้า 22 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56   
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}    

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน 3 ตัวๆ ละ
 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500บาท   
-เป็นไปตามระเบียบในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวในครั้งนี้ไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จําเป็นต้องจัดหาตาม
ราคาท้องที่หรือท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก
ที่  มท  0318/ว 1794  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2538 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}   

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:04 หน้า : 53/170

136



ตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
 5,000บาท เป็นเงิน 10,000 บาทเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารที่
สําคัญของทางราชการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
-เป็นไปตามระเบียบ ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวในครั้งนี้ไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จําเป็นต้องจัดหาตาม
ราคาท้องที่หรือท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท
  0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 38  
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหาทุกครั้งและ
ห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาทเป็น
เงิน 8,600 บาท เพื่อใช้ในกองคลัง ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว
มีกําหนดในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้า 15 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 
{หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง}  
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เพื่อใช้ภายในกองคลัง ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดใน
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประกาศณ วันที่ 12 พฤษภาคม 63  หน้า21
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 
 {หนวยงานผู้เบิก:กองคลัง} 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 427,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนของเจ้าหน้าที่อปพร./เจ้าพนักงานตามจุดให้
บริการประชาชน ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการออกคํา
สั่งมอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.) ดําเนิน
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ โดยปฏิบัติงานประจําศูนย อป
พร.หรือนอกศูนย อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยตรวจตรา ป้องปรามและตักเตือน ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงกอ
ให้กิดอุบัติเหตุ เชนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน ชวงเทศกาลปีใหม  และเทศกาลสงกรานต  หรือออกตรวจ
เฝ้าระวังป้องกันภัยจากสารเสพติดและเครือขายยุติธรรมและ
อาชญากรรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต เพื่อจายเป็น คาอาหาร และ
คาใช้จายในการปฏิบัติงานของอปพร. และเจ้าหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ  ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนิน
การออกคําสั่งมอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อป
พร.) ดําเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ โดยปฏิบัติงาน
ประจําศูนย อปพร.หรือนอกศูนย อปพร. ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยตรวจตรา ป้องปรามและตักเตือน ผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยงกอให้กิดอุบัติเหตุ เชนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหม  และเทศกาล
สงกรานต  หรือออกตรวจเฝ้าระวังป้องกันภัยจากสารเสพติดและ
เครือขายยุติธรรมและอาชญากรรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท.0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 43 
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}        
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โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาความรู้และทัศนศึกษาดู
งาน อปพร.

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกทบทวน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อปพร.  เป็น
คาวิทยากร  คาอาหาร เครื่องดื่ม และ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
  หรืออื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม ฝึกทบทวนและศึกษา
ดูงาน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 42
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นตามโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและติดตั้งถัง
ดับเพลิงในชุมชน เพื่อจายเป็นคาวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย และคาใช้จายอื่นๆ  ฯลฯ
  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 42
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห ฯลฯ    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรกน  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
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จายในการบริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขอ
งอปท.{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง แบงการพิจารณาออกเป็น 2
ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับ
เพลิง),ทอสายสงน้ํา,สายดับเพลิง,อุปกรณดับไฟป่า(เชนสาย
ฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ)ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}     
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

"เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  All in One สําหรับงานสํานัก
งาน  ราคา 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน(internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไมน้อยกวา 21  นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
เพื่อใช้ภายงานป้องกันฯในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดใน
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประกาศ ณวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  หน้า 5
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 หน้า 57
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,634,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,087,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,087,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 805,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบลในกองการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯและ
นักวิชาการศึกษา
-เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 11  มีนาคม  2559{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษาฯเดือนละ3,500บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2559{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการ (พจ.ทั่วไป)จํานวน1อัตรา
2.คนงานทั่วไปปฏิบัติงานตกแตงสวน(พจ.ทั่วไป)จํานวน1อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24  กันยายน  2558  
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ} 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม อื่น ๆให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 4  สิงหาคม  2558 
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}  

งบดําเนินงาน รวม 460,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จายให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380 
ลงวันที่ 26ก.พ.58 เรื่องประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.  เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
ที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559  {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}      
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คาเชาบ้าน จํานวน 61,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
 พ.ศ. 2562{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}   

ค่าใช้สอย รวม 209,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง คาจ้างเหมาแรงาน  คา
จ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของ  คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติม
เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท.0808.2/17126 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของอปท.ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}     

คาใช้จายในการทําพระราชบัญญัติ(พรบ.) ประกันภัย จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายในการทําพระราชบัญญัติ(พรบ.) ประกันภัยให้แกรถ
ยนตรับสงนักเรียน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท
.หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ }  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของอปท.)
2. คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:05 หน้า : 66/170

149



มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
3. คาใชจายในการจัดประชุมราชการของ อปท.และให้หมาย
ความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็น
ต้น  การประชุมราชการของอปท. ที่สามารถเบิกคาใช้จาย
ได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของอปท.โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
ของอปท.เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
3.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขออปท. 
3.3  การประชุมระหวางอปท.กับอปท.
3.4  การประชุมระหวางอปท.กับสวนราชการ หนวยงานอื่นของ
รัฐหรือเอกชน
3.5  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของออปท.
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมอปท. หรือ กรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของอปท.การมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคให้อปท.
5.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รวมถึงคาใช้จายในการประชา
สัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
รวมงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ- เพื่อจายเป็นคาคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- 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 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}      
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดย
จายเป็นคาวัสดุ อุปกรณใน การจัดงาน คาป้าย โครงการ และ คา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ. 2559  {หนวยงานผู้เบิก:กอง
การศึกษาฯ}       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}       

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสําแนักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง  ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน  แฟ้ม สมุดบัญชี  ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
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จายในการบริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน าวพาด
ผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย  เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว  ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
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ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท.  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอรด  เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ  แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (
Hub) ,Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) เป็นต้น เรา
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เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขอ
งอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}        

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  All in One สําหรับงานสํานัก
งาน  ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน(internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไมน้อยกวา 21  นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
-ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประกาศ ณวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  หน้า 5
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ข้อ.3
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}  
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 หน้า 21
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ข้อ.3
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑประเภทตางๆเชน  รถ
ยนต,ยานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายในการศึกษาวิจัย และสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการศึกษาวิจัย และสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการประชาชนในตําบลเชียงพิณ ขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ เพื่อปรับปรุงการให้บริการบริการ
ประชาชน เป็นคาจ้างเหมาสถาบันการศึกษา ที่มีหน้าที่ในการ
สํารวจและวิจัย 
ตาง ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,310,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,242,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,242,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,972,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงานครู ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตําแหนง ครู จํานวน 4 ตําแหนง    
-เป็นไปตามตาม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่3) พ.ศ.2558 {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,173,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  9 อัตรา และคนงานทั่วไป 6
 อัตรา  รวมทั้งหมด 15  อัตรา ได้แก
-ผู้ดูแลเด็ก (พจ.ทักษะ) จํานวน 8 อัตรา
-ผู้ดูแลเด็ก (พจ.ทั่วไป)  จํานวน 3 อัตรา
-พนักงานขับรถยนตรถรับสงนักเรียน (พจ.ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไปปฏิบัติการภารโรง (พจ.ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแมครัว  (พจ.ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่  24 ก.ย.58
-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ลงวันที่  21 มิ.ย.61หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม อื่น ๆให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 4  สิงหาคม  2558
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}       
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งบดําเนินงาน รวม 3,114,405 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกเป็นคาการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไข
เพิ่มเติม โดยปฏิบัติตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
  ลงวันที่ 21 มิ.ย.61 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}
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ค่าใช้สอย รวม 1,655,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ  จํานวน  170 คน  
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน 289,000.- บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ก
.พ.63  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พ.ค. 62 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยราย
ได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท
.  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ– รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.  
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 874,650 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  
จํานวน  170  คนๆ ละ 21  บาท  จํานวน  245  วัน  
เป็นเงิน  874,650.-  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ก
.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พ.ค.62 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยราย
ได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท
.  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.  
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความหมาย
ความสําคัญ  และกิจกรรมที่จัดในชวงเทศกาลวันเข้าพรรษาคือ
โครงการการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยางมี
ความสุขจากประสบการณ และสถานที่จริงโดยจายเป็นคา
วัสดุ อุปกรณใน การจัดงาน คาป้าย โครงการ และ คาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท
. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า12 ข้อ 4  {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ เพื่อเสริม
สร้างความตระหนักให้นักเรียนได้รําลึกถึงครู  ที่ได้ให้
การอบรม สั่งสอน อีกทั้งสงผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการจัดประสบการณการเรียนการสอนขึ้นกิจกรรม
จึงทําให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีตอกันขึ้น  โดยจายเป็นคา
วัสดุ อุปกรณใน การจัดงาน คาป้าย โครงการ และ คาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ. 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรั –
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า12 ข้อ 5  {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}     
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา    ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเข้าพรรษา และ
อาสาฬหบูชา    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น และเป็นการสงเสริมการจัด
ประสบการณการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณีตางๆซึ่งจะต้องสอดแทรกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก ด้านรางกาย อารมณ-จิตใจ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับ
วัย  โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณใน การจัดงาน คา
ป้าย โครงการ และ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
--หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า13 ข้อ 6  {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณและ
บุคลากรภายในกองการศึกษาฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการผลิตสื่อ การสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก ตลอดจนสามารถนําความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องคกรได้อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคโดย
จายเป็นคาวัสดุ อุปกรณใน การจัดงาน คาป้าย โครงการ และ คา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ –รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า14 ข้อ 9 {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการวันแมแหงชาติ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการวันแมแหงชาติ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความหมาย ความสําคัญ  และ
กิจกรรมที่จัดในวันแมแหงชาติ  และได้แสดงออกถึงความสามารถ
ด้านตางๆของเด็กแตละคนที่พึงปฏิบัติตอแม  เกิดความภาคภูมิใจ
และได้รับคําชมและความอบอุนในอ้อมกอดของแมสําหรับคนเกง
ที่มีความสามารถแสดงกิจกรรมตางๆได้  โดยจายเป็นคาวัสดุ 
อุปกรณใน การจัดงาน คาป้าย โครงการ และ คาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของอปท.  พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า15 ข้อ 11  {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา} 
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ในชุมชน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ใน
ชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแหลงเรียนรู้ตางๆ
ในชุมชน และเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมตางๆ เพื่อปลูก จิตสํานึก
ให้เด็กได้ เกิดความรักความหวงแหนที่จะรวมกันบํารุงรักษาสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยูสืบไป  และเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยางมี
ความสุขจากประสบการณจริง เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต และความเชื่อของ
คนในชุมชนโดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณในการจัดงานคาป้าย
โครงการและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า16 ข้อ 12 {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้
จายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย  ข้อตกลง 
ระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซึ่งมีวัตถุประสงค  เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้าใจ นโยบาย กฎระเบียบตางๆและแนวทางการปฏิบัติงานภาย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น องคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ  โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณในการจัดงานคาป้าย โครงการ
และ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท
. 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า17 ข้อ 15  {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษา}  
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินคา
ตอบแทน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง กรณีไมเป็นพนักงานจ้างของ อปท. แตทําสัญญาจ้างกับ
ศาสนสถาน

จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินคาตอบแทนกรณีไมเป็นพนักงานจ้างของ อปท.แตทําสัญญา
จ้างกับศาสนสถาน จํานวน 2 อัตรา ๆ คนละ 9,000 บาทตอ
เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
2.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว กรณีไมเป็นพนักงานจ้างของ อปท
.แตทําสัญญาจ้างกับ ศาสนสถาน จํานวน 2 อัตรา ๆ คนละ 1,000
 บาทตอเดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
3.เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีไมเป็นพนักงานจ้าง
ของ อปท.แตทําสัญญาจ้างกับ ศาสนสถาน จํานวน 2 อัตรา ๆ คน
ละ 500 บาทตอเดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ก.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}  
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ประเภทโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 192,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) จํานวน  170
  คน  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงพิณ โดยมีรายละเอียดดัง
นี้
1.คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 34,000บาท
2.คาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ200บาท/ปีเป็นเงิน34,000บาท
3.คาเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ300บาท/ปี  
เป็นเงิน51,000 บาท 
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ430 บาท/ปี
เป็นเงิน 73,100 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ
1)กระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 62  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ.2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}

ค่าวัสดุ รวม 1,438,655 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ  พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง  ตาชั่งขนาดเล็ก  แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน
แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ  ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
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รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. {หนวย
งานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,353,655 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร ถัง
แกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
และอาหารเสริมนม  ดังนี้  
1)เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1– ป.6 โรงเรียนในเขต อบต.เชียง
พิณ จํานวน  5 โรงเรียนทั้งหมด  397 คน จํานวน 260  วัน  
2)เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.เชียงพิณ จํานวน 2 ศูนย รวมเด็ก
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จํานวนทั้งหมด 195 คน จํานวน  260 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.   พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พ.ค.62  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยราย
ได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. 
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ }    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
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ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  สาย
เคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ , เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของ อปท.  พ.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท. {หนวย
งานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ }         

งบลงทุน รวม 87,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

บอรดปิดประกาศ ตู้กระจกพร้อมโครงล้อเลื่อน จํานวน 53,800 บาท

เพื่อจัดซื้อ บอรดปิดประกาศ ตู้กระจกพร้อมโครงล้อ
เลื่อน- ขนาด 120X240 เซนติเมตร พื้นบอรดเป็นชานอ้อยที่บุ
ด้วยกํามะหยี่ 1 ด้าน สีน้ําเงิน ด้านหน้าเป็นกระจกบาน
เลื่อน โครงขาเหล็ก พร้อมล้อเลื่อน  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 26,900
 บาท เป็นเงิน 53,800 บาท ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 57 
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}     

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 33,600 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumensจํานวน 1 เครื่องๆละ33,600 บาท 
เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2.ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เชน วิดี
โอโปรเจคเตอร ดาต้าโปรเจคเตอร แอลซีดี โปรเจคเตอร หรือดี
แอลพีโปรเจคเตอร เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,866,775 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,866,775 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ

จํานวน 1,667,400 บาท

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต องคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ สนับสนุนคา
อาหารกลางวัน จํานวน  5  โรงเรียน ได้แกโรงเรียนบ้านเชียง
พิณ,โรงเรียนบ้านหนองสวรรค,  โรงเรียนบ้านนาคลอง,โรงเรียน
บ้านจําปาและโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง  รวมจํานวนนัก
เรียนทั้งหมด  397 คนจํานวน  200 วันอัตราคนละ 21
  บาท  เป็นเงิน 1,667,400.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}    
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อุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน จํานวน 128,625 บาท

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนน
แคน เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันจํานวน 25 คนจํานวน  245
  วันอัตราคนละ 21 บาท เป็นเงิน 128,625.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท
.  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล) {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}    

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน

จํานวน 42,500 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน  จํานวน  25 คน  อัตรา
คนละ 1,700  บาท/ปี  เป็นเงิน  42,500.- บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล){หนวยงานผู้
เบิก:กองการศึกษาฯ}   
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพื่อจายเป็นคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน

จํานวน 28,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) จํานวน  25
 คน  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  5,000 บาท
-คาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปีเป็นเงิน5,000 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ300บาท/ปี เป็นเงิน7,500
บาท  
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ430บาท/ปี เป็นเงิน10,750
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 ก.ค. 64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 818,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณคาตอบแทนโครงการ   เพื่อดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวน 2 คน คนละ 5,000 บาท/ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  {หนวยงานผู้เบิก : สํานักงานปลัด}
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการถนนปลอดภัยไร้ขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการถนนปลอดภัย
ไร้ขยะ เป็นคาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.  พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท.0891.4
/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1/2563
) หน้า32 ข้อ 69{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายในเขตพื้นที่ตําบลเชียงพิณ าม
ข้อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัข-แมว พ.ศ.2557การสํารวจและการขึ้นทะเบียน
สัตวปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1745ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5
/ว1175 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า31 ข้อ 65{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)  เป็นคาวัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
 หรืออื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/16678  ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 
{หนวยงานผู้เบิก : สํานักงานปลัด}

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง อางล้างมือ ราว
พาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ชุดเครื่องมือผาตัด,ที่วางกรวย
แก้ว,กระบอกตวง,หูฟัง,เปลหามคนไข้,คีมถอนฟัน,เครื่องวัดน้ํา
ฝน,ถังเก็บเชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง,เครื่องมือวิทยาศาตร,เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   สําลีและผ้าพันแผล,ยา
และเวชภัณฑ,แอลกอฮอล,ฟิมลเอกซเรย,เคมี
ภัณฑ,ออกซิเจน,น้ํายาตางๆ,เลือด,สายยาง,ลูกยาง,หลอดแก้ว,ลอด
เชื่อมเงิน,ถุงมือ,กระดาษกรอง,จุกตางๆ,สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย,หลอดเอกซเรย,ทรายอะเบท,น้ํายา
พนหมอกควัน กําจัดยุง,คลอรีน สารส้ม,หน้ากากาอนามัย,ชุด
ป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก: สํานักงานปลัด} 

งบลงทุน รวม 128,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ(มอก.)   จํานวน 1 ตู้ 
ตัวละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500  บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารที่สําคัญของทางราชการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามที่สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
หน้า 22 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้
จัดหาทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56   
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  ราคาเครื่องละ 59,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 118,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3. กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร
การฆาเชื้อโรค หรือ การป้องกัน กําจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะนําโรค 
เชน ยุง แมลง เป็นต้น
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามที่สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561 และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหาทุก
ครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58   
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-ตั้งจายจากเงินรายได้
เพื่อใช้ภายในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ ใน
การจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 หน้า21
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561-2565) หน้า 56 
 {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด} 
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คณะกรรมการหมูบ้านตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านธารณสุข จํานวน 12 หมู หมูบ้าน
ละ 20,000บาท   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560/หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท
.0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่ มท.0810.5/1175 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ว 1038
 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด }    
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,559,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,132,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,132,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 765,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล ในกองสวัสดิการสังคม จํานวน  2
 ตําแหนง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ฯ ได้แก ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
11  มีนาคม  2559{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตําแหนงผู้
อํานวยการสวัสดิการสังคมเดือนละ 3,500 บาท 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 พ
.ค. 59 {หนวยงานผู้เบิก:กองการสวัสดิการสังคม}    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 304,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  จํานวน  2  อัตรา คือ
-ผู้ชวย จพง.ศูนยเยาวชน จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวย จพง.พัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานีเรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ก.ย.58 
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม อื่น ๆให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 4  สิงหาคม  2558 
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}       
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งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จายให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 ก.พ.58 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
ที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559 {หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}   

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่3
)พ.ศ.2559 ,และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2541
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร {หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}  

ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง คาจ้างเหมาแรงาน  คา
จ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของ  คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติม
เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท.0808.2/17126 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของอปท.ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กอง:กองสวัสดิ์การสังคม}
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ- เพื่อจายเป็นคาคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้แกพนักงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
- 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 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการ}
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย/ผู้ด้อย
โอกาส/กลุมสตรี/เด็กและเยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสงเสริมให้ผมีกิจกรรมรวมกับสังคมและชุมชน  มีโอกาสแสดง
ศักยภาพภูมิความรู้ และถายทอดภูมิความรู้ประสบการณที่สั่งสม
แกบุคคลอื่น เชน การสงเสริมการดูแลสุขภาพ สวัสดิการทาง
สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น  กิจกรรมนันทนาการการฝึกอาชีพ การ
ถายทอดภูมิปัญญา เพื่อจายเป็นคาวิทยากร  คาอาหาร  อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย  และคาใช้จาย
อื่นๆ  ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า23 ข้อ 25 {หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}
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โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเครือขายการเชื่อม
โยงกลุมเด็กและเยาวชนที่มีการดําเนินงานในด้านตาง ๆ เข้าด้วย
กันอยางเป็นระบบและอยางเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจรวม
กันในการแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในกิจกรรมด้านตาง ๆ  เชน  ด้านกีฬา  ด้าน
ศาสนา   ด้านประเพณี  ด้านวัฒนธรรม  ด้านจิตอาสา  ด้านการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการฝึกอบรมสงเสริมความรู้
วิชาการ  ด้านการอาชีพ  และศึกษาดูงานในและนอกพื้นที่ เพื่อ
จายเป็นคาวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ อุปกรณ คาป้าย  และคาใช้จายอื่นๆ  ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที1่/2563
) หน้า23 ข้อ 26 {หนวยงานผู้เบิก : กองสวัสดิการสังคม}

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ประเภทตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร,ตู้, โตะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}    

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน ฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม} 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้   กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ม เอกสาร
เผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิการสังคม}     

งบลงทุน รวม 11,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีเบาะและพนักพิง ท้าว
แขนพลาสติก สามารถปรับระดับได้  จํานวน 3ตัวๆ ละ
 2,300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท 
-ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวในครั้งนี้ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑหรือเป็นครุภัณฑที่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ  แตต้องการรุนหรือคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จําเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องที่
หรือท้องถิ่น   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่  มท  0318/ว  1794
  ลงวันที่  5 มิ.ย. 38 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยต้องได้รับ
อนุมัติให้จัดหาทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 ข้อ5
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิ์การสังคม} 

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1ตัว
ราคา 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท   
-เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อย ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวใน
ครั้งนี้ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือเป็น
ครุภัณฑที่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ   แตต้องการรุน
หรือคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จําเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องที่หรือท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0318/ว 1794  ลงวัน
ที่  
5 มิ.ย.38 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัด
หาทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 ข้อ5
{หนวยงานผู้เบิก:กองสวัสดิ์การสังคม}  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,586,870 บาท

งบบุคลากร รวม 4,519,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,519,470 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,495,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองชาง  ตามแผนอัตรากําลัง  3
 ปี  จํานวน  5 ตําแหนง ได้แก  ผู้อํานวยการกองชาง, วิศวกร
โยธา,นายชางโยธา ,จพง.ธุรการและนายชางเขียนแบบ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  ลงวัน
ที่ 11  มีนาคม  2559{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}   

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:05 หน้า : 123/170

206



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 330 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาคุณวุฒิและเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว
-เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 
4  สิงหาคม  2558 
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง} 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)  
ลงวันที่  16  พฤษภาคม 2559  {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}        
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,836,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ10 อัตราและพนักงานทั่วไป 10
 อัตรา รวมทั้งหมด 20 อัตรา ได้แก
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยนายชางโยธา (พจ.คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถประจํารถขยะ (พจ.ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต (พจ.ทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
-คนงานทั่วไป(พนักงานประจําขยะ) (พจ.ทักษะ) จํานวน 5 อัตรา
-คนงานทั่วไป(พนักงานประจําขยะ) (พจ.ทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
-ตําแหนงคนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนงคนงานทั่วไปปฏิบัติงานตกแตงสวน (พจ.ทั่ว
ไป) จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ลงวันที่  24  
กันยายน  2558   {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}          

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 145,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆให้แก
พนักงานพนักงานจ้าง ในกองชางที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 4  สิงหาคม  2558
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง} 
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งบดําเนินงาน รวม 2,357,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 422,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จายให้
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ผานเกณฑการประเมิน
และมีสิทธิได้รับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จํานวน 100,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380
 ลงวันที่ 26 ก.พ.58 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อปท.พ.ศ. 2558 
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง จํานวน 200,000 บาท 
-เป็นไปตามหลักเกณฑเรื่องการเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบ
คุมงานกอสร้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท.0808.4.ว/ว3652 ลงวันที่ 17 พ.ย. 53 
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
ที่ไมอาจทําในเวลาราชการได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559  {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}  
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คาเชาบ้าน จํานวน 37,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
คาเชาบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที4
)พ.ศ.2562{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง} 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง และบริหารท้องถิ่น ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549  {หนวยงานผู้
เบิก:กองชาง}
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ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างแรงงานราษฎร จํานวน 100,000 บาท

คาจ้างแรงงานราษฎร  เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานราษฎรทํา
หน้าที่ตาง ๆ เชน  ปลูกต้นไม้   ลงทอระบายน้ํา ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท.0808.2/17126 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของอปท. ลงวันที่  
9 ธันวาคม 59  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท.
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท
. {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}       

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:06 หน้า : 128/170

211



คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท.0808.2/17126 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท. ลงวันที่ 9
  ธันวาคม 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท
. {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}  
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คาเชาทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินตาง ๆ เชน คาเชาเครื่องจักร  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท
. {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}  
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คาใช้จายในการทําพระราชบัญญัติ(พรบ.) ประกันภัยให้แกรถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนต

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทําพระราชบัญญัติ(พรบ.) ประกันภัย
ให้แกรถยนตสวนกลาง และรถจักรยานยนต ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท
.{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}       

คาตรวจสอบที่สาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบที่สาธารณะ  ในกรณีที่มีการบุกรุกหรือ
ปักแนวเขตที่สาธารณะ2548 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใช้รวมกันพ.ศ. 2553       
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ก
.พ. 63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท. 
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง} 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ- เพื่อจายเป็นคาคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอ
ปท.ให้พนักงานของอปท.
- 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 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ประเภทตางๆ เชน  รถยนต ,รถ
จักรยานยนต , เครื่องพิมพดีด , เครื่องถายเอกสาร,เครื่อง
คอมพิวเตอร,ตู้, โตะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ,ยานพาหนะ ซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหา
ทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}    

ค่าวัสดุ รวม 1,330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
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ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 ก.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง} 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}       

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3 รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
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หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เลนสซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขอ
งอปท. 
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}      
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  เครื่องแบบ/ชุดปฎิบัติงาน
,เสื้อ กางเกง ผ้า,เครื่องหมายตางๆ,ถุงมือ/ถุง
เท้า,รองเท้า,เข็มขัด,หมวก
,ผ้าผูกคอ,เสื้อสะท้อนแสง,เสื้อชูชีพ,ชุดดังเพลิงรวมถึงกันไฟ(ไม
รวมถังออกซิเจน),เครื่องแจงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
สารเคมี,เครื่องแตงกายผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการ
สาธารณสุข ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  วุฒิบัตร อปพร.,บัตร
ประจําตัว อปพร,เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึกข้อมูล หัว
พิมพตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส  พรินเตอร
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สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)แบบออพติคอล
 (Optical) ป็นต้นเราเตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.{หนวย
งานผู้เบิก:กองชาง}     

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญา
ญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจาจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ  สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}     
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งบลงทุน รวม 1,710,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,710,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เป็นเงิน 8,100 บาท
จํานวน 3 ตัว 2 แบบ ดังนี้
1.เก้าอี้มีเบาะและพนักพิง ท้าวแขนพลาสติก สามารถปรับระดับ
ได้ จํานวน 2 ตัวๆ 2,300 บาท เป็นเงิน 4,600
2.เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร มีเบาะและพนักพิง ท้าวแขน สามารถปรับ
ระดับได้ จํานวน 1 ตัวๆ เป็นเงิน 3,500 บาท
-เป็นไปตามในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวในครั้งนี้ไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือเป็นครุภัณฑที่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตต้องการรุนหรือคุณสมบัติหรือลักษณะ
พิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจําเป็นต้องหาตามราคา
ท้องที่หรือท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหาทุกครั้งและห้วงระยะเวลา
ความจําเป็นในการใช้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า60 ข้อ.6  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง)
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โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
-เป็นไปตามในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวในครั้งนี้ไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือเป็นครุภัณฑที่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตต้องการรุนหรือคุณสมบัติหรือลักษณะ
พิเศษนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจําเป็นต้องหาตามราคา
ท้องที่หรือท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหาทุกครั้งและห้วงระยะเวลา
ความจําเป็นในการใช้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า60 ข้อ.6  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 4,000 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตส  ูงสุดไมต่ํากวา105
 กิโลวัตต 
1. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากว่ํา  8,000 กิโลกรัม
2. พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามที่สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2563  และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหาทุก
ครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า60 ข้อ 6
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 
 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4    ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ   5  ภาพตอนาที(ipm)
-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A 4 ,letter,legal และ custom
ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 63ประกาศ ณ วัที่ 12
 พฤษภาคม 2563  
ข้อ  42 หน้า 16
-ระเบียบการทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติให้จัดหาทุกครั้งและ
ห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า60 ข้อ.6  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง)    
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500
 บาท  โดยมีคุณลักษณพื้นฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-ในการซื้อครุภัณฑดังกลาวมีกําหนดในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นที่ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 ข้อ 62  หน้า 21 ความจําเป็นในการใช้
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ 2560โดยต้องรับอนุมัติให้จัดหุกครั้งและห้วง
ระยะเวลา
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า60 ข้อ.6  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง ครุภัณฑกอสร้าง ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติ
ให้จัดหาทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 905,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 905,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะและสิ่งปฎิกูล จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะและสิ่งปฎิกูล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}   

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า ถังแกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ถังขยะ
แบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลากฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป  ฯลฯ  โดยจัดซื้อถังขยะให้บ้านจําปา หมูที่ 8
 จํานวน 100,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:กองชาง }      
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด  ฯลฯ  เพื่อตอบสนองนโยบายการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการจัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชนในชุมชน
และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ของโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาอยางเข้มแข็งและยั่งยืน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 2
{หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}    
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาอาชีพและกลุมสตรีของอบต
.เชียงพิณ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนากลุมพัฒนาสตรีและ
กลุมสตรีของ อบต.เชียงพิณ  เพื่อสงเสริมให้กลุมอาชีพ    เพิ่มราย
ให้กับครอบครัวและชุมชน  ตลอดจนโครงการอบรมเพิ่มพูนความ
รู้และศักยภาพในการพัฒนาอาชีพให้สังคมยั่งยืน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 
{หนวยงานผู้เบิก;กองสวัสดิการสังคม}   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:06 หน้า : 152/170

235



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หวงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้
แบดมินตัน ไม้เทนนิส  นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสา
ตาขายกีฬา กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ตาขายกีฬา ลูกปิงปอง ลูก
บอล นกหวีด ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 112,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของอปท.)
2. คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
3. คาใชจายในการจัดประชุมราชการของอปท.และให้หมายความ
รวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้อ
อาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การ
ประชุมราชการของ อปท. ที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็น
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ อปท.โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของ อปท.  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
3.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ อปท. 
3.3  การประชุมระหวางอปท. กับ อปท.
3.4  การประชุมระหวาง อปท.กับสวนราชการ หนวยงานอื่นของ
รัฐหรือเอกชน
3.5  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ของ อปท.การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ อปท.
5.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รวมถึงคาใช้จายในการประชา

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:06 หน้า : 155/170

238



สัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
รวมงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท.{หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ}

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและสงเสริมประเพณีวัน
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
และสงเสริมประเพณีวันสงกรานตซึ่งเป็นการบํารุงรักษาศิลปะจารี
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณในการจัดงาน, คาป้ายโครงการ,และ
คาใช้จายอื่นๆฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที1่/2563
) หน้า 20 ข้อ 19 {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ }     
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โครงการสงเสริมประเพณีกอเจดียทรายในเขตตําบลเชียงพิณ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการฯและมีวัตถุประสงคเพื่อ
เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดตอมาเป็นเวลา
นาน งานประกวดกิจกรรมกอเจดียทรายเนื่องในประเพณีวัน
สงกรานต  2563  โดยจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณใน การจัดงาน คา
ป้าย โครงการ และ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของอปท.พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที1่/2563
) หน้า 20 ข้อ 18 {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ }         
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โครงการสูขวัญบ้าน- สูขวัญเมือง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสูขวัญบ้าน- สูขวัญเมือง  ซึ่ง
เป็นการบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  โดยจายเป็น    คาวัสดุ อุปกรณ
ในการจัดงาน, คาป้ายโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ก
.พ.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที1่/2563
) หน้า 21  ข้อ 20 {หนวยงานผู้เบิก:กองการศึกษาฯ }    

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุงศรีเมืองอุดรธานี จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี   ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุงศรี
เมืองอุดรธานี จํานวน 7,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 {หนวยงานผู้เบิก:สวนการศึกษาฯ}
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,100,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,891,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง ครุภัณฑกอสร้าง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องได้รับอนุมัติ
ให้จัดหาทุกครั้งและห้วงระยะเวลาความจําเป็นในการใช้  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,791,850 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างโดมหอประชุมอเนกประสงค จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นจ้างเหมากอสร้างโดมหอประชุมอเนกประสงค ลงทอ
ระ ขนาดกว้าง 12  ยาว 24  เมตร (ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ)  เป็นเงิน 2,000,000  บาท 
-ตั้งจายในข้อบัญญัติงบประมาณปี2565 จํานวน 
500,000 บาท และจายจากเงินสะสม 1,000,000.บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 4
  หน้า 53
{หนวยงานผู้เบิก;กองชาง}
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน   ภายในบ้านเชียงพิณ  หมูที่ 9 จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหลถนนสาย
รวมพัฒนา (ฝั่งทิศใต้)ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 105
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 105
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ)  เป็นเงิน  63,000 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 56 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก43 ลิปดา 21 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 55 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก43 ลิปดา 19 ฟิลิปดา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 37{หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}

โครงการกอสร้างถนน  ภายในบ้านหนองสวรรค  หมูที่ 5 จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าบ้านนายเอกสิทธิ์ จันทรจง ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไม
น้อยกวา 340 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ย
ข้างละ ไมน้อยกวา 0.50 เมตร ยาวข้างละไมน้อยกวา 85
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือใช้ปริมาตร   ดินลูกรังไมน้อย
กวา 20.40 ลูกบาศกเมตร (คิวแนน)  (ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ)   เป็นเงิน  197,000 บาท
เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 41 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก44 ลิปดา 14 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 41 ฟิ
ลิปดา - Longitude 102 องศาตะวันออก44 ลิปดา 14 ฟิลิปดา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 33 {หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}

โครงการกอสร้างถนน  ภายในบ้านหนองโอน หมูที่ 7 จํานวน 278,850 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
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ข้างบ้านนายวิชัย  มีชั้นชวง   ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 132
 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง  กว้างเฉลี่ยข้างละ ไมน้อย
กวา 0.30 เมตร   ยาวข้างละไมน้อยกวา 44 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15
 เมตรหรือใช้ปริมาตร   ดินลูกรังไมน้อยกวา 6.33 ลูกบาศก
เมตร (คิวแนน)  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ)   เป็นเงิน  72,600 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 41 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 44 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 40 ฟิ
ลิปดา - Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 44 ฟิลิปดา
2.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างบ้านนายสุรชัย  มีชั้นชวง  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 138
 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง  กว้างเฉลี่ยข้างละ ไมน้อย
กวา 0.30 เมตร   ยาวข้างละไมน้อยกวา 46 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15
 เมตรหรือใช้ปริมาตร   ดินลูกรังไมน้อยกวา 6.62 ลูกบาศก
เมตร (คิวแนน)  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ)   เป็นเงิน  75,600 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 41 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 44 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 40 ฟิ
ลิปดา - Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 44 ฟิลิปดา
3.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ข้างบ้านนายคํา  หอมแพงดี    ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 237 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง  กว้างเฉลี่ยข้าง
ละ ไมน้อยกวา 0.30 เมตร   ยาวข้างละไมน้อยกวา 79 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือใช้ปริมาตร   ดินลูกรังไมน้อยกวา 11.37
 ลูกบาศกเมตร (คิวแนน)  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ)   เป็นเงิน  130,350 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 41 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 50 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 39 ฟิ
ลิปดา - Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 51 ฟิลิปดา
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-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 35 {หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}

โครงการกอสร้างถนน  ภายในบ้านหนองฮาง หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองฮาง –โคกสะอาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 137
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 685
 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ไมน้อย
กวา 0.50 เมตร ยาวข้างละไมน้อยกวา 137 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตรหรือใช้ปริมาตรดินลูกรังไมน้อยกวา 32.88 ลูกบาศก
เมตร (คิวแนน)  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ)      เป็นเงิน  400,000 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 7 ฟิ
ลิปดา Longitude 102 องศาตะวันออก40 ลิปดา 23 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 23 ลิปดา 31 ฟิ
ลิปดา - Longitude 102 องศาตะวันออก43 ลิปดา 20 ฟิลิปดา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 32{หนวยงานผู้เบิก : กองชาง }

โครงการซอมแซมถนน   ภายในบ้านนาทราย หมูที่ 6 จํานวน 350,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา ปรับระดับด้วยแอสฟัลทติกคอนกรีต
(ASPHALT CONCRETE  LEVELLING COURSE) กรณีแทคโค้ต
  ถนนเริ่มจากเข้าเขต อบต.เชียงพิณ ผานวัดเจริญราษฎ
บํารุง บ้านนาทราย หมูที่ 3  ตําบลบ้านเลื่อมผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร   ยาว 238 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้พื้นที่ปูแอสฟัลท
ติกคอนกรีต  ไมน้อยกวา 952 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ)   เป็นเงิน  350,000 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 27 ลิปดา 2 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก45 ลิปดา 28 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 27 ลิปดา 2 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก45 ลิปดา 21 ฟิลิปดา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 64{หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}

โครงการซอมแซมถนน  ภายในบ้านวัวข้อง  หมูที่ 3 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา ปรับระดับด้วยแอสฟัลทติก
คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE  LEVELLING COURSE) กรณี
แทคโค้ต  
บ้านวัวข้อง หมูที่ 3 ตําบลบ้านเลื่อม ผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร   ยาว 182 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือได้พื้นที่ปูแอสฟัลท
ติกคอนกรีต  ไมน้อยกวา 1,092 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ)   เป็นเงิน  400,000 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 48 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก44 ลิปดา 37 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 53 ฟิ
ลิปดา - Longitude 102 องศาตะวันออก44 ลิปดา 37 ฟิลิปดา
-gป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 63 {หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}
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โครงการฝังลงทอระบายน้ํา/กอสร้างรองระบายน้ํา/ธนาคารน้ําใต้ดิน 
ภายในบ้านโนนคาม  หมูที่ 3

จํานวน 350,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/8/2564  13:32:06 หน้า : 165/170

248



เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (แบบหลอ
กับที่)บริเวณริมถนนหน้าศาลากลางหมูบ้าน บ้านโนนคาม หมู
ที่ 3 
ขนาดความกว้างภายในรางระบายน้ํา 0.50 เมตร ความสูงภายใน
รางระบายน้ํา0.50 เมตร ระยะทางยาว 135 เมตร  พร้อมฝาปิด
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.59
 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 338 ฝา (ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงพิณ)  เป็นเงิน 350,000 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 23 ลิปดา 33 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก43 ลิปดา 39 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 23 ลิปดา 31 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก43 ลิปดา 39 ฟิลิปดา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2563) ข้อ 43{หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}
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โครงการฝังลงทอระบายน้ํา/กอสร้างรองระบายน้ํา/ธนาคารน้ําใต้ดิน 
ภายในบ้านหนองสวรรค  หมูที่ 5

จํานวน 203,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาลงทอระบายน้ําบริเวณริม
ถนน                 หน้าบ้านนายสุวัฒน  ทนใจ ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.40 เมตร
 จํานวน 108 ทอน และกอสร้างบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. ขนาด 0.80x0.80x0.80x0.10 เมตรจํานวน 15 บอพัก พร้อมฝา
ปิดบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.80x0.12 เมตร 
จํานวน 30 ฝา  และทําการจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดทับ
หลังทอระบายน้ํา กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร  ยาว 108
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 86.40
 ตารางเมตร    (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลเชียง
พิณ) 
เป็นเงิน 203,000 บาท
-เริ่มจาก Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 39 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก44 ลิปดา 13 ฟิลิปดา
ถึง  Latitude 17 องศาเหนือ 24 ลิปดา 42 ฟิ
ลิปดา -  Longitude 102 องศาตะวันออก44 ลิปดา 15 ฟิลิปดา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1/2563) ข้อ 45 {หนวยงานผู้เบิก : กองชาง} 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 50,000 บาท

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอปท
.  
{หนวยงานผู้เบิก:กองชาง}
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,208,150 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,208,150 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 2,087,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกการประปาสวนภูมิภาคในการ
ขยายเขตประปา ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
ตามประมาณการของการประปาสวนภูมิภาคอุดรธานี
-บ้านเชียงพิณ 1 หมูที่ 1 ตําบลเชียงพิณ จํานวน 400,000 บาท
-บ้านโนนตาล  หมูที่ 2  ตําบลเชียงพิณ  จํานวน 350,000 บาท 
-บ้านนาคลอง  หมูที่ 6  ตําบลเชียงพิณ  จํานวน 400,000 บาท
-บ้านจําปา หมูที่ 8  ตําบลเชียงพิณ  จํานวน   250,000 บาท
-บ้านเชียงพิณ 2   หมูที่ 9  ตําบลเชียงพิณ จํานวน  337,000
 บาท
-บ้านดอกเกียด     หมูที่ 10ตําบลเชียงพิณ จํานวน 350,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ข้อ 6 หน้า 32 
{หนวยงานผู้เบิก : กองชาง}

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 121,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคในการ
ขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ
ตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอุดรธานี
-บ้านหนองโอน  หมูที่ 7 ตําบลเชียงพิณ จํานวน  121,150 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุน ของ อปท. พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ข้อ 6 หน้า 32 
{หนวยงานผู้เบิก : กองชาง

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ํา
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 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอปท. {หนวยงานผู้เบิก:สํานักงานปลัด}      
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

420,000

เงินสํารองจาย 295,650

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,816,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,929,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

270,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

66,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

669,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

420,000

เงินสํารองจาย 295,650

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,816,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,929,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

270,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

66,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

669,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,249,160

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

181,440

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,392,200 2,389,800 304,080 2,836,080

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,423,660 2,777,400 765,420 1,495,320

เงินประจําตําแหนง 312,000 42,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

5,220 330

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

175,260 120,000 21,420 145,740

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 600,000 61,200 36,000 37,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000 10,000 30,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,249,160

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

181,440

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 288,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 7,922,160

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

12,461,800

เงินประจําตําแหนง 438,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

5,550

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

462,420

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 734,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

400,000 140,000 100,000 120,000 50,000 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

290,000 20,000 5,000 15,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 50,000 20,000 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะและสิ่งปฎิ
กูล

700,000

คาจ้างแรงงานราษฎร 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,110,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

330,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 340,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะและสิ่งปฎิ
กูล

700,000

คาจ้างแรงงานราษฎร 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง

20,000

คาจ้างเหมาบริการ 200,000 104,000 84,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 120,000

คาเชาทรัพย์สิน 200,000

คาใช้จายคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 30,000 20,000 20,000

คาใช้จายในการทําพระ
ราชบัญญัติ(พรบ.) 
ประกันภัย

5,000

คาใช้จายในการทําพระ
ราชบัญญัติ(พรบ.) 
ประกันภัยให้แกรถยนต์
สวนกลาง และรถ
จักรยานยนต์

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง

20,000

คาจ้างเหมาบริการ 388,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 120,000

คาเชาทรัพย์สิน 200,000

คาใช้จายคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

170,000

คาใช้จายในการทําพระ
ราชบัญญัติ(พรบ.) 
ประกันภัย

5,000

คาใช้จายในการทําพระ
ราชบัญญัติ(พรบ.) 
ประกันภัยให้แกรถยนต์
สวนกลาง และรถ
จักรยานยนต์

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000

คาซักฟอก 10,000

คาตรวจสอบที่
สาธารณะ

50,000

คาธรรมเนียมตางๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาเชา
ทรัพย์สิน

50,000

ค่าเย็บหนังสือและเข้า
ปกหนังสือ,การรับ
วารสาร สิ่งพิมพ์ตางๆ

30,000

โครงการจัดงานรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุและสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการถนนปลอดภัย
ไร้ขยะ

30,000

โครงการปฏิบัติการตอสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด

100,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 9/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000

คาซักฟอก 10,000

คาตรวจสอบที่
สาธารณะ

50,000

คาธรรมเนียมตางๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใช้จายใน
การดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาเชา
ทรัพย์สิน

50,000

ค่าเย็บหนังสือและเข้า
ปกหนังสือ,การรับ
วารสาร สิ่งพิมพ์ตางๆ

30,000

โครงการจัดงานรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุและสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการถนนปลอดภัย
ไร้ขยะ

30,000

โครงการปฏิบัติการตอสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด

100,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 10/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทบทวนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ พัฒนา
ความรู้และทัศนศึกษาดู
งาน อปพร.

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

40,000

โครงการฝึกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยและติดตั้ง
ถังดับเพลิงในชุมชน

100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านจัดเก็บรายได้  
การเงิน การคลัง และ
พัสดุ

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 11/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทบทวนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ พัฒนา
ความรู้และทัศนศึกษาดู
งาน อปพร.

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

40,000

โครงการฝึกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยและติดตั้ง
ถังดับเพลิงในชุมชน

100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านจัดเก็บรายได้  
การเงิน การคลัง และ
พัสดุ

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 12/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีกอเจดีย์ทราย
ในเขตตําบลเชียงพิณ

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

80,000

โครงการสูขวัญบ้าน- สู
ขวัญเมือง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.)

100,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ป่วย/ผู้ด้อย
โอกาส/กลุมสตรี/เด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

40,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 13/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีกอเจดีย์ทราย
ในเขตตําบลเชียงพิณ

50,000 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

80,000

โครงการสูขวัญบ้าน- สู
ขวัญเมือง

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (อพ.สธ.)

100,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ป่วย/ผู้ด้อย
โอกาส/กลุมสตรี/เด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

40,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 14/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา  เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลเชียง
พิณ

289,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา  เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

874,650

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการการดําเนินชีวิต
แบบวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

3,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 15/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา  เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลเชียง
พิณ

289,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา  เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

874,650

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการการดําเนินชีวิต
แบบวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

3,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 16/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการกิจกรรมวัน
ไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

2,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการเข้าพรรษา 
และอาสาฬหบูชา    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

3,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ

20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 17/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการกิจกรรมวัน
ไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

2,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการเข้าพรรษา 
และอาสาฬหบูชา    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

3,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ

20,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 18/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการวันแมแหงชาติ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

5,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้ในชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 19/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการวันแมแหงชาติ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

5,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้ในชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

10,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 20/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับนโยบาย  ข้อ
ตกลง ระเบียบแนวทาง
การปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

5,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา เงิน
คาตอบแทน  เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว และ
เงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง กรณีไม
เป็นพนักงานจ้างของ 
อปท. แตทําสัญญาจ้าง
กับศาสนสถาน

252,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 21/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คา
ใช้จายในการจัด
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับนโยบาย  ข้อ
ตกลง ระเบียบแนวทาง
การปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

5,000

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา เงิน
คาตอบแทน  เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว และ
เงินประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง กรณีไม
เป็นพนักงานจ้างของ 
อปท. แตทําสัญญาจ้าง
กับศาสนสถาน

252,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 22/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) คาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

192,100

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000 20,000 50,000 300,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 40,000 30,000 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 70,000 15,000 20,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,353,655 205,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,000 30,000 700,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 23/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเภทโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) คาจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

192,100

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 380,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

วัสดุกีฬา 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 115,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,608,655

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 840,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 24/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 60,000 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 850,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000 300,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,900 8,100

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 25/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุสํานักงาน 280,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 55,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาไฟฟ้า 850,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 550,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 15,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 26/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
ทึบ

11,000

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

17,000

เครื่องพนหมอกควัน 118,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600 8,600

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens

33,600

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA

5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 27/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
ทึบ

11,000

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

17,000

เครื่องพนหมอกควัน 118,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

17,200

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens

33,600

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

5,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA

5,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 28/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 
ชอง

5,000

ตู้กระจกบานเลื่อน 10,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500

โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 11,000

บอร์ดปิดประกาศ ตู้
กระจกพร้อมโครงล้อ
เลื่อน

53,800

รถบรรทุก 1,375,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

โครงการกอสร้างโดม
หอประชุมอเนกประสงค์

โครงการกอสร้างถนน   
ภายในบ้านเชียงพิณ  
หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 
ชอง

5,000

ตู้กระจกบานเลื่อน 10,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500

โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 11,000

บอร์ดปิดประกาศ ตู้
กระจกพร้อมโครงล้อ
เลื่อน

53,800

รถบรรทุก 1,375,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

50,000 50,000

โครงการกอสร้างโดม
หอประชุมอเนกประสงค์

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน   
ภายในบ้านเชียงพิณ  
หมูที่ 9

63,000 63,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 30/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน  
ภายในบ้านหนอง
สวรรค์  หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน  
ภายในบ้านหนองโอน 
หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน  
ภายในบ้านหนองฮาง 
หมูที่ 4

โครงการซอมแซมถนน  
 ภายในบ้านนาทราย 
หมูที่ 6

โครงการซอมแซมถนน  
ภายในบ้านวัวข้อง  หมู
ที่ 3

โครงการฝังลงทอ
ระบายน้ํา/กอสร้างรอง
ระบายน้ํา/ธนาคารน้ํา
ใต้ดิน ภายในบ้านโนน
คาม  หมูที่ 3

โครงการฝังลงทอ
ระบายน้ํา/กอสร้างรอง
ระบายน้ํา/ธนาคารน้ํา
ใต้ดิน ภายในบ้านหนอง
สวรรค์  หมูที่ 5

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 31/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน  
ภายในบ้านหนอง
สวรรค์  หมูที่ 5

197,000 197,000

โครงการกอสร้างถนน  
ภายในบ้านหนองโอน 
หมูที่ 7

278,850 278,850

โครงการกอสร้างถนน  
ภายในบ้านหนองฮาง 
หมูที่ 4

400,000 400,000

โครงการซอมแซมถนน  
 ภายในบ้านนาทราย 
หมูที่ 6

350,000 350,000

โครงการซอมแซมถนน  
ภายในบ้านวัวข้อง  หมู
ที่ 3

400,000 400,000

โครงการฝังลงทอ
ระบายน้ํา/กอสร้างรอง
ระบายน้ํา/ธนาคารน้ํา
ใต้ดิน ภายในบ้านโนน
คาม  หมูที่ 3

350,000 350,000

โครงการฝังลงทอ
ระบายน้ํา/กอสร้างรอง
ระบายน้ํา/ธนาคารน้ํา
ใต้ดิน ภายในบ้านหนอง
สวรรค์  หมูที่ 5

203,000 203,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 32/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คณะกรรมการหมูบ้าน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

240,000

โครงการจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานประเพณี
ทุงศรีเมืองอุดรธานี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนา
อาชีพและกลุมสตรีของ
อบต.เชียงพิณ

120,000

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 33/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คณะกรรมการหมูบ้าน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

240,000

โครงการจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานประเพณี
ทุงศรีเมืองอุดรธานี

7,000 7,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนา
อาชีพและกลุมสตรีของ
อบต.เชียงพิณ

120,000

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค

2,087,000 2,087,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค

121,150 121,150

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 34/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขต องค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

1,667,400

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าวิเวกโนนแคน

128,625

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
วิเวกโนนแคน

42,500

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) เพื่อจายเป็นคาจัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
วิเวกโนนแคน

28,250

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 35/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขต องค์การบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ

1,667,400

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าวิเวกโนนแคน

128,625

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
วิเวกโนนแคน

42,500

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) เพื่อจายเป็นคาจัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
วิเวกโนนแคน

28,250

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 36/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลนาดี ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง)

7,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการศึกษา
วิจัย และสํารวจความ
พึงพอใจในการให้
บริการประชาชนในเขต
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

15,000

รวม 21,678,050 17,917,780 427,000 10,944,980 818,500 1,559,820 9,491,870 220,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 37/38
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลนาดี ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง)

7,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการศึกษา
วิจัย และสํารวจความ
พึงพอใจในการให้
บริการประชาชนในเขต
องค์การบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ

15,000

รวม 192,000 5,100,000 50,000 68,400,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:32:58 หน้า : 38/38
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