
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาแขม

อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,933,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,847,406 บาท
งบกลาง รวม 9,847,406 บาท

งบกลาง รวม 9,847,406 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจาง
ของ อบต.ในอัตรารอยละหา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. ละ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 080.2/ว4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,540,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณขึ้นไป เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ อปท. แลว โดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได หนวยงานสํานักงานปลัด ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565)  หนา  160 ลําดับ
ที่ 6  
         

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,044,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยความพิการใหแก คนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการแจงขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 แกไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปัจจุบัน
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 154
 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแก ผูป่วยเอดสที่แพทย
ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 160
 ลําดับที่ 4
     

เงินสํารองจาย จํานวน 450,000 บาท

เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชนการป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง  ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดตอ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลว 28 พ.ค.2564
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลว 30 มิ.ย. 2564 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาแขม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ ในอัตรารอยละ 50 ของงบประมาณที่ อปท.ไดรับ
สมทบจาก สปสช.ประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1263 ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 159
 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 429,606 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ1ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
  3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
  4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,382,256 บาท

งบบุคลากร รวม 7,327,987 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกเป็น
- คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราในอัตราเดือนละ 20,400 บาทจํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท
- คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาทจํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 269,280บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน    
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกเป็น
- เงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
อัตราในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท
- เงินประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแยกเป็น
- เงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท
- เงินตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
    

วันที่พิมพ : 22/3/2565  11:10:43 หนา : 8/100



คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลแยกเป็น
-เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
-เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 22 อัตราในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 1,900,800 บาท
-เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,411,267 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,407,267 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  9 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  ตําแหนง
(7) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหนง
(8) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1
  ตําแหนง
(9) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหนง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล และจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว
. ),เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.),เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสูรบ(พ.ส.ร.),เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝ่าอันตรายเป็น
ปกติ ฯลฯ ใหแก พนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกําหนด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ไดแก
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาแขม  ในอัตราเดือน
ละ  4,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  48,000
  บาท   
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
และพนักงานทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตาม กฎหมาย ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,770,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงพนักงาน
จางตามภารกิจ 4  อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  906,000
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักทรัพยากร
บุคคล)  จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน) จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักพัฒนาชุมชน)  จํานวน 1
 ตําแหนง
(4) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา) จํานวน 1 ตําแหนง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 8  อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท ดังนี้  
(1) แมบาน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป 1 ตําแหนง
(3) พนักงานขับรถยนตสวนกลาง 2 ตําแหนง
(4) พนักงานขับรถ (ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน) 1 ตําแหนง
(5) คนงานทั่วไป (บุคลากรปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน) 1
 ตําแหนง
(6) พนักงานประจํารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 1 ตําแหนง
(7) พนักงานวิทยุ 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนด
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 7
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท ดังนี้  
(1) แมบาน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป 1 ตําแหนง
(3) พนักงานขับรถยนตสวนกลาง 2 ตําแหนง
(4) พนักงานขับรถ (ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน) 1 ตําแหนง
(5) คนงานทั่วไป (บุคลากรปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน) 1
 ตําแหนง
(6) พนักงานประจํารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 1 ตําแหนง
(7) พนักงานวิทยุ 1 ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 5,054,269 บาท
ค่าตอบแทน รวม 966,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 710,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  370,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
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สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  300,000  บาท  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562

(3) คาตอบแทนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ตั้ง
ไว 40,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    

    

คาเชาบาน จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
 ) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน     

ค่าใช้สอย รวม 2,037,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ

วันที่พิมพ : 22/3/2565  11:10:43 หนา : 14/100



กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
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เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 080.2/ว 4044 ลว.10
  กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน และ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
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1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่
เกี่ยวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
  4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
  4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
  4.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
  4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
  4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยม 
 หรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 280,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คา
เชาที่พัก,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวน
พิเศษ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,คาลงทะเบียนตางๆ เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสงพนักงานทองถิ่นและ
พนักงานจาง ของ อบต.เขารับการฝึกอบรมและสัมมนาในหลัก
สูตรตางๆและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการ
แกผูบริหารทองถิ่น,สมาชิกสภาทองถิ่น,พนักงานสวน
ตําบล, พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิเบิกได ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน
     

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 166 ลําดับ
ที่ 15  
         

โครงการเลือกตั้งของ อบต.นาแขม จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยรายละเอียดและอัตราคาใชจายเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่  30 มิ.ย.63
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 172 ลําดับ
ที่ 2  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 468,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,กระดาษไข,หมึก,แบบ
พิมพตางๆ,สมุด,ซองเอกสาร,ตรายาง,กรรไกร,เกาอี้
พลาสติก ,ตลับผงหมึก,คลิป,แฟ้ม,แบบพิมพ,ธงชาติ.แผง
ปิด ประกาศ,พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใชสําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน หลอด
ไฟ,ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,สายไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตช
ไฟฟ้า,มาตรสําหรับวัดตรวจวงจรไฟฟ้า,หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวสําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน  ผงซัก
ฟอก,สบู,แปรง,ไมกวาด,มีด,แกวน้ํา,จานรอง,ถัง,แกวน้ํา,จาน
รอง,กระติกน้ํารอน,กระติกน้ําแข็งฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน ยางรถยนต,น้ํามัน
เบรก,เพลา,ไขควง,ประแจ,กรวยจราจร,ไฟหนา,หัวเทียน,เบาะรถ
ยนต,พวงมาลัย,หมอน้ํา,ถังน้ํามัน,กันชนรถยนต,จาน
จาย,แบตเตอรี่,ลอ,คลัตช,กระจกมองขางฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง,น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง,ถาน,กาซ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
    

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน สี แปรงทาสี ไมอัดป้ายประชาสัมพันธ เป็นตน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,FlasH Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,แผนกรองแสง,กระดาษตอ
เนื่อง,สายเคเบิล,แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Rey Board ),
เมนบอรด (Main Board ), เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder),เมาส (Mouse), 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer SwitcHing Box), เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Etsernet Card, Lan Card ,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk )แบบซีดีรอม ( CD-
ROM )แบบออพติคอล (Optical ) เป็นตน ,เครื่องอานขอมูลแบบ
ซีดีรอม ( CD-Rom),โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,583,269 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,457,269 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าและคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาแขมและคากระแสไฟฟ้าที่อยู
ในความรับผิดชอบ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.
 - หนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑและ อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค
    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแขม ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท.     
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ  อปท.

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ  อปท.
    

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING) ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ  อปท.
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,591,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,870,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,870,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลพรอมเงินปรับ
ปรุงตําแหนง ตั้งไว 12 เดือน ดังนี้
- ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
- นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหนง
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 12
 เดือน ดังนี้
- ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 822,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางพรอมเงินปรับ
ปรุงตําแหนง จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้
- ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
- ผูชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 ตําแหนง
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแก พนักงานจาง จํานวน 12
 เดือน รายละเอียดดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  120,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
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3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(2)  คาตอบแทนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ตั้ง
ไว 30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
 ) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
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แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 080.2/ว 4044 ลว.10
  กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน และ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คา
เชาที่พัก,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวน
พิเศษ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,คาลงทะเบียนตางๆ เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนสงพนักงานทองถิ่นและ
พนักงานจาง ของ อบต.เขารับการฝึกอบรมและสัมมนาในหลัก
สูตรตางๆและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการ
แกผูบริหารทองถิ่น,สมาชิกสภาทองถิ่น,พนักงานสวน
ตําบล, พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิเบิกได ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน

(2) คาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น หนาที่ 165 ลําดับที่ 7

(4) โครงการกิจกรรมใหความรู เรื่องผลประโยชนทับซอน เสริมสราง
จิตสํานึก และบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานราชการบุคลากร การ
ปฏิบัติงานดานการเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางของบุคคลากร เพื่อให
ถูกตองตามหนังสือสั่งการที่่เกี่่ยวของ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นจาใชจายในโครงการกิจกรรมใหความรู เรื่องผล
ประโยชนทับซอน เสริมสรางจิตสํานึก และบทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานราชการบุคลากร การปฏิบัติงานดานการเบิกจาย การ
จัดซื้อจัดจางของบุคคลากร เพื่อใหถูกตองตามหนังสือสั่ง
การที่่เกี่่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร่ง
ที่ 1/2562 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 22/3/2565  11:10:43 หนา : 32/100



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(๒) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(๓) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,กระดาษไข,หมึก,แบบ
พิมพตางๆ,สมุด,ซองเอกสาร,ตรายาง,กรรไกร,เกาอี้
พลาสติก ,ตลับผงหมึก,คลิป,แฟ้ม,แบบพิมพ,ธงชาติ.แผง
ปิด ประกาศ,พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน สี แปรงทาสี ไมอัดป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ เป็น
ตน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk ,Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc,FlasH Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร , แผนกรองแสง ,กระดาษตอ
เนื่อง ,สายเคเบิล ,แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Rey Board ),
เมนบอรด (Main Board ), เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder),เมาส (Mouse), 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer SwitcHing Box), เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Etsernet Card, Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน ,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk )แบบซีดีรอม ( CD-
ROM )แบบออพติคอล (Optical ) เป็นตน ,เครื่องอานขอมูลแบบ
ซีดีรอม ( CD-Rom) ,โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ  อปท.

งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู โดยมีราย
อะเอียด ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสหกรรม (มอก)
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 411,020 บาท
งบบุคลากร รวม 370,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 370,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน 
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งบดําเนินงาน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่ง
มีสิทธิเบิกไดตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ ที่ 28
 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ใหกับ อปพร.ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่
ไดรับมอบหมาย
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
 - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560
 - หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 294,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ใหกับ อปพร. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ     
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ โดยจายเป็นคา วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2         

โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจายเป็น
คาตอบแทน คาอาหาร คาป้ายโครงการฝึกอบรมและทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ - -ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม
 - ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 137 ลําดับ
ที่ 3     
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในชวงปกติและชวงเทศกาลปีใหม โดยจายเป็นคาตอบ
แทน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ
ประชาสัมพันธรณรงคการลดอุบัติเหตุทางถนน คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30  มิถุนายน 2563 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136 ลําดับ
ที่ 1              

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในชวงปกติและชวงเทศกาลสงกรานต โดยจายเป็นคา
ตอบแทน คาอาหาร คาป้ายโครงการประชาสัมพันธรณรงคการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนในชวงเทศกาลสงกรานต  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
อาหาร คาน้ําดื่ม เป็นตน
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136 ลําดับ
ที่ 2     
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โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัย ให
แกประชาชนภายในตําบลนาแขม

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูเกี่ยว
กับสาธารณภัย  และการป้องกันภัยใหแกประชาชนภายในตําบล
นาแขม  โดยจายเป็นคาตอบแทน คาป้ายโครงการ ฯ คา
อาหาร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138 ลําดับ
ที่ 8    
-ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ         

โครงการอบรมซอมแผนดับเพลิงใหพนักงานในหนวยงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมซอมแผนดับ
เพลิงใหพนักงานในหนวยงาน โดยจายเป็นคา วัสดุ อุปกรณ คา
ตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139 ลําดับ
ที่ 10     
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการแพทยฉุก
เฉิน กูชีพกูภัย เชน ชุดล็อคศรีษะ กระเป๋าพยาบาลพรอม
อุปกรณ แผนกระดานรองหลังผูป่วย เผือกดามกระดูกผูประสบ
อุบัติเหตุ ฯลฯ
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3) ตามหนังสือ ที่ มท 0802/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จนถึงฉบับปัจจุบัน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายใหกับเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน
ดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.และกูชีพ) ฯลฯ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
 -หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือ ที่ มท 080.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรานจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ขอตอ
ขอแยก หัวกะโหลกดูดน้ํา สายดูดน้ํา หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3) ตามหนังสือ ที่ มท 0802/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จนถึงฉบับปัจจุบัน

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการแพทยฉุก
เฉิน กูชีพกูภัย เชน ชุดล็อคศรีษะ กระเป๋าพยาบาลพรอม
อุปกรณ แผนกระดานรองหลังผูป่วย เผือกดามกระดูกผูประสบ
อุบัติเหตุ ฯลฯ
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3) ตามหนังสือ ที่ มท 0802/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จนถึงฉบับปัจจุบัน
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งบลงทุน รวม 34,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน ( ราคารวมคาติดตั้ง ) จํานวน 34,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) จํานวน 1 เครื่อง  แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 
- รายละเอียดตามบัญชีราคามตรฐานครุภัณฑ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,167,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,503,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,503,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 904,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(3)  เจาพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  ตําแหนง
(4)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําสําหรับผูอํานวยการ กองการ
ศึกษา จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 508,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานจาง จํานวน 12
 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
(1)  ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  ผช.เจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  ตําแหนง
(3)  ผูดูแลเด็ก จํานวน  2  ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
(1)  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (มีทักษะ) จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  ผช.เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(3)  ผูดูแลเด็ก   จํานวน  2  ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  150,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2)หนังสือสั่งการที่เกียวของ 

(2) คาตอบแทนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  ตั้ง
ไว 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาเชาบาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข เพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

1)  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ     จํานวน   150,000
   บาท
- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใชในราชการโดยสวนรวม  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
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งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจายตางๆ ที่เกิดจาก
การใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  ที่เป็นการจางให
ผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิด
ชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
3) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขจนถึงปัจจุบัน
2) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก 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 กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 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 ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
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ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน พูกัน สี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน

วันที่พิมพ : 22/3/2565  11:10:44 หนา : 52/100



- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 19,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,300 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

จัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล รายละเอียดดังนี้
- ความละเอียด 20 ลานพิกเซล
- รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกําหนด ประจําปี พ.ศ.2561
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 57 ลําดับที่ 17 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,955,410 บาท
งบบุคลากร รวม 1,311,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,311,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 721,320 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  ครู คศ
.2  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยาฐานะครูชํานาญการ เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน สําหรับพนักงานครู อบต. นาแขม ที่มีใบ
อนุญาติประกอบวิชาชีพครู จํานวน  2 อัตรา รายละเอียดดังนี้
(1) ตําแหนงครู จํานวน  2 อัตรา คาวิทยฐานะ 3,500x12x2 เป็น
เงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
- หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 506,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  506,640    บาท  ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

งบดําเนินงาน รวม 1,286,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได ตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไข เพิ่มเติม และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 488,650 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2565 เชน คาวัสดุ การจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร คาน้ํา คาเชาเครื่องเสียง  และคาอื่น ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 142 ลําดับ
ที่ 4     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม จํานวน 3
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองมันปลา,ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
ทาอุดม )  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

จํานวน 93,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) เชนวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเลน
พัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนา
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แขม จํานวน 3 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนอง
มันปลา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบานทาอุดม ) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอน, คาหนังสือเรียน,    คาอุปกรณการเรียน, 
คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 62,150 บาท

วันที่พิมพ : 22/3/2565  11:10:44 หนา : 59/100



เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน,          คาหนังสือเรียน, คา
อุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม จํานวน 3 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานหนองมันปลา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรี
สวัสดิ์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทาอุดม ) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 768,200 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 768,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้  
(1)  วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจายเป็น
คาใชจายในการซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม  จํานวน ๓ แหง (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบานหนองมันปลา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีสวัสดิ์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทาอุดม )
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแขม จํานวน ๑๑๑,๙๐๐ บาท โดยจายเป็นคาใชจาย
ในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม  จํานวน ๓ 
แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองมันปลา,ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
ทาอุดม )  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก จํานวน  260  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให  
(3)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.  จํานวน ๖๒๖,๓๐๐ บาท โดยจายเป็นคาใชจายในการซื้อ
อาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน ๔ 
แหง  (โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์,  โรงเรียนบานทาอุดม,  โรงเรียนบาน
หนองมันปลา และโรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม  จํานวน  260
  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 1,356,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,356,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบาน
หนองมันปลา

จํานวน 205,800 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนบานหนองมันปลา)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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(2)  โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรี
สวัสดิ์

จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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(3) โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบาน
ทาอุดม

จํานวน 575,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนบานทาอุดม)                        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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(4)  โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัด
เนาวรัตนาราม

จํานวน 71,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม)                 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 755,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 453,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลนาแขม  จํานวน  120,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 153,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการรณรงคและประชาสัมพันธโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงค ประชาสัมพันธการใหความ
รู การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออก ใหแกเด็ก เยาวชน อสม. ประชาชนและครัว
เรือนพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 148 ลําดับ
ที่ 1      
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(2) โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงค ประชาสัมพันธการใหความ
รู การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาใหแกเด็ก เยาวชน อสม. ประชาชนและครัวเรือน
ในพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 148 ลําดับ
ที่ 2          
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(3) โครงการรรณรงคและป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลนา
แขม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและควบคุมโรคไข
เลือดออกตําบลนาแขม  โดยจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อ
เพลิง ทรายอะเบท สารพนหมอกควัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
-ตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
 หนา 31 ลําดับที่ 1         
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(4) โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโครงการอบรมการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางคณวัฒน วรขัต
 ิยราชนารี โดยจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการฯ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพใหแก อสม. และผูนําหมูบานตําบล
นาแขม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 149 ลําดับที่ 8  
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(5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 52,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางคณวัฒน วรขัติยราชนารี  เพื่อจัด
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวในตําบลนา
แขม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 149 ลําดับที่ 6  
  

(6) โครงการรณรงค รวมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงครวมใจคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน ประชาสัมพันธการใหความรู การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการ
คัดแยกขยะ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 ) หนา 150 ลําดับ
ที่ 10        
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(7) โครงการสงเสริมและใหความรูการป้องกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธและโรคเอดสแกเด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและใหความรูการป้องกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสแกเด็กและเยาวชน เพื่อ
ใหเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจในการป้องกันดรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และโรคเอดส
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 150 โครงการ
ที่ 9
       

(8) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว  
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 10,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจายเป็นคา
ตอบแทนผูสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 149 ลําดับที่ 5  
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เคมี
ภัณฑ เวชภัณฑตางๆ วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุการแพทย ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภครายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

       

งบเงินอุดหนุน รวม 302,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 302,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อตอบสนอง
การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 149 ลําดับ
ที่ 7  
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(2) โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 82,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานสําหรับสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน หมูที่ 1-11หมูบาน
ละ 7,500 บาท โดยสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บานและประชาชนไดมีสวนรวมดําเนินงานในกิจกรรมดาน
สาธารณสุขของชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 152 ลําดับ
ที่ 15   
    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูป่วยดอยโอกาส
และครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
ป่วยดอยโอกาสผูป่วยและครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
สงเคราะหผูป่วยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ
. 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 153 ลําดับ
ที่ 2         
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(2) คาใชจายในการดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหในงาน
ราชทัณฑ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะห
ในงานราชภัณฑ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 153 ลําดับ
ที่1    
    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,217,940 บาท

งบบุคลากร รวม 2,537,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,537,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 509,400 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 2 ตําแหนง ดังนี้ (1) ผูอํานวยการ
กองชาง  จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
และทุกตําแหนงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลทีมีสิทธไดรับเงิน
เพิ่ม เชน คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับเงินประจําตําแหนง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,802,640 บาท

จายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 10 ตําแหนง 10 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยนักจัดการทั่วไป
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3) ผูชวยนายชางโยธา
4) ผูชวยนายชางสํารวจ
5)ผูชวยนายชางไฟฟ้า
6) ผูชวยเจาพนักงานประปา
7) ตกแตงสวน
8) พนักงานผลิตน้ําประปา(ผูมีทักษะ)
9) ชางเครื่องสูบน้ํา
10) พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา (รถกระเชาไฟฟ้า ผูมีทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา ดังนี้
1) คนงานเครื่องสูบน้ํา 2
2) พนักงานผลิตน้ําประปา
3) คนงานทั่วไป
และพนักงานจางทุกตําแหนงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม (ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 159,360 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ
 เชน เงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 1,526,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 656,440 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 540,440 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่ ผาน
เกณฑการประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ จํานวน 210,440 บาท
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ จํานวน 300,000 บาท 
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรณียืมขาราชการสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นมาชวยราชการ จํานวน 30,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิก
จาย

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
    เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทนายความ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ     
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทาง ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม 
- หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(๒) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(๓) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,กระดาษไข,หมึก,แบบ
พิมพตาง ๆ ,สมุด,ซองเอกสาร,
ตรายาง,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก ,ตลับผงหมึก,คลิป,แฟ้ม,แบบ
พิมพ,ธงชาติ.แผงปิด ประกาศ,พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใชสําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน หลอด
ไฟ,ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,สายไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตช
ไฟฟ้า,มาตรสําหรับวัดตรวจวงจรไฟฟ้า,หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวสําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน  ผงซัก
ฟอก,สบู,แปรง,ไมกวาด,มีด,แกวน้ํา,จานรอง,ถัง,แกวน้ํา,จาน
รอง,กระติกน้ํารอน,กระติกน้ําแข็งฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน ยางรถยนต,น้ํามัน
เบรก,เพลา,ไขควง,ประแจ,กรวยจราจร,ไฟหนา,หัวเทียน,เบาะรถ
ยนต,พวงมาลัย,หมอน้ํา,ถังน้ํามัน,กันชนรถยนต,จาน
จาย,แบตเตอรี่,ลอ,คลัตช,กระจกมองขางฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 22/3/2565  11:10:44 หนา : 81/100



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง,น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง,ถาน,กาซ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน สี แปรงทาสี ไมอัดป้ายประชาสัมพันธ เป็นตน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk ,Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc,FlasH Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร , แผนกรองแสง ,กระดาษตอ
เนื่อง ,สายเคเบิล ,แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ (Rey Board ) ,เมนบอรด (Main Board ), เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) ,เมาส (Mouse) , พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer SwitcHing Box), เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub), แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Etsernet Card, Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นตน ,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk )แบบซีดีรอม ( CD-
ROM )แบบออพติคอล (Optical ) เป็นตน ,เครื่องอานขอมูลแบบ
ซีดีรอม ( CD-Rom) ,โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    
    

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส  ถัง
ขยะ ฯลฯ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

งบลงทุน รวม 54,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูง จํานวน 2,800 บาท

เพื่อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูง แบบขา 5 แฉก จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามราคาตามทองตลาด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 187 ลําดับ
ที่ 56
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จัดซื้อตูเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 187
ลําดับที่ 57

จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ขนาดกวาง 150
 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
- เป็นไปตามราคาตามทองตลาด
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา187 ลําดับที่ 55

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมไฟถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโคมไฟถนนอลูมิเนียมสําหรับหลอดไฟฟ้าฟลูออเรส
เซนต แบบหลอดคู (2 X 36 วัตต) พรอมขาจับโคม จํานวน 20
 ชุด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 171
 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 186
 ลําดับที่ 53

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี จํานวน 100,000 บาท

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 1-11 
เพื่ออุดหนุนสมทบคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 134
 ลําดับที่ 392
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว เชน คาใชเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ   คาวัสดุที่จําเป็นในการ
จัดงาน  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามนัยขอ 16 ของระเบียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใหอํานาจในการตั้งงบประมาณรายการนี้ คือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 153
 ลําดับที่ 2     
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(2) โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ เชน คาใชเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ   คาวัสดุที่จําเป็นในการจัด
งาน  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามนัยขอ 16 ของระเบียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใหอํานาจในการตั้งงบประมาณรายการนี้ คือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  154
 ลําดับที่ 2  

(3) โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของผูพิการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของผูพิการ  เชน คาใชเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
อุปกรณ   คาวัสดุที่จําเป็นในการจัดงาน  และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามนัยขอ 16 ของระเบียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใหอํานาจในการตั้งงบประมาณรายการนี้ คือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  154 ลําดับ
ที่  5  
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(4) โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของราษฎร
ตําบลนาแขม

จํานวน 40,000 บาท

(8) โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู
พิการและผูดูแลคนพิการ เชน คาใชเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ   คาวัสดุที่จําเป็น
ในการจัดงาน  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามนัยขอ 16 ของระเบียบ มท. วาดวยวิธีงบ
ประมาณฯ ที่ใหอํานาจในการตั้งงบประมาณรายการนี้ คือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  154
 ลําดับที่ 3  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการคาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบลนาแขม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบลนาแขม  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา อปท. พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา156
 ลําดับที่ 1      

(2) โครงการคาใชจายในการแขงขันกีฬาในระดับทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมแขงขันกีฬาระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับ
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา156
 ลําดับที่ 2   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางดานศาสนาและ
วัฒนธรรม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม ดานวัน
สําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ไดแก  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 157 ลําดับ
ที่ 4 

(2) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่่นและภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ  อนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น  เชน ลอยกระทง  กอ
เจดียทราย ปราสาทผึ้ง ฯลฯ  
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 157 ลําดับ
ที่ 5   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,418,520 บาท

งบลงทุน รวม 4,418,520 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,418,520 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหนองมันปลา จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที 3 บาน
หนองมันปลา เสนจากบานนายทองใบ ถึงบานนายสมเกียรติ ค้ํา
จุล ระยะทางยาว 60 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 10 ลําดับที่ 25

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโนนมะงอง จํานวน 496,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บาน
โนนมะงอง เสนทางหลวงชนบท ถึงบานนางวงศเดือน  ชาติ
รัมย ระยะทางยาว 238 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 952 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
ตามสภาพ พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 12 ลําดับที่ 31
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนกลาง จํานวน 459,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
โนนกลาง เสนหนาบานนางสํารวย เรืองยง ไปบานนางจงกล ชื่อ
อารมณ ระยะทางยาว 200 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 18 ลําดับที่ 54

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานตลิ่งชัน จํานวน 168,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน
ตลิ่งชัน เสนบานนายบุญเทียม พันธุเรือง ถึงบานนายไพโรจน ฮะ
ซิ้ม ระยะทางยาว 75 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา296 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม หนา 107 ลําดับที่ 290

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานทาอุดม จํานวน 496,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานทา
อุดม เสนบานนางลําดวน สุดพลี ถึงบานนางเกศมณี จันดี ระยะ
ทางยาว 238 เมตร กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 952 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 0.50
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 หนา 23 ลําดับที่ 77
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5 บานสําโรง เสนหลังบานนาย
เชาวลิตร ทนคง

จํานวน 94,100 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5 บานสําโรง เสนหลัง
บานนายเชาวลิตร ทนคง ระยะทางยาว 100 เมตร กวาง 4
 เมตร หนา 0.50 เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 15 ลําดับที่ 42

โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5 บานสําโรง เสนหลังบานนาย
สมควร ชาดา

จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 5 บานสําโรง เสนหลัง
บานนายสมควร ชาดา ระยะทางยาว 100 เมตร กวาง 4
 เมตร หนา 0.20 เมตร  พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 15 ลําดับที่ 43

โครงการขยายเขตไหลทางถนนลอดใตสะพานขามแมน้ําแควหนุมาน 
หมูที่ 1 บานหนองเอี่ยน

จํานวน 111,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายไหลทางถนนลอดใตสะพานขามแมน้ําแคว
หนุมาน หมูที่ 1 บานหนองเอี่ยน ระยะทางยาว 180
 เมตร กวาง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180
 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 6 ลําดับที่ 9
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมูที่ 10 บานโนนเกาะลอ จํานวน 409,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานโนน
เกาะลอ เสนหลังโรงเรียนวัดเนาวรัตนารามถึงปากทางเขาศาลา
ประชาคม  ระยะทางยาว 730 ทเมตร กวาง 1 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 730 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 25 ลําดับที่ 82

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 1 บานหนองเอี่ยน จํานวน 122,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 1 บานหนอง
เอี่ยน จากระบบประปาหมูบาน ไปศูนยการเรียนรูบานหนอง
เอี่ยน กอสรางวางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 800
 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม  หนา 44 ลําดับที่ 37

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 1 บานหนองเอี่ยน จํานวน 203,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล หมูที่ 1 บานหนองเอี่ยน บริเวณ
ศูนยเรียนรูบานหนองเอี่ยน ขนาด 6 นิ้ว  ลึก 43-100 เมตร และ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอรจุมใต
น้ํา (Submersible Pump) ขนาด1.5 แรงมาพรอมอุปกรณควบ
คุม พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม หนา 37 ลําดับที่ 12
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โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 5 บานสําโรง จํานวน 125,264 บาท

เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล หมูที่ 5 บานสําโรง บริเวณวัด
สําโรง ขนาดบอบาดาล  6 นิ้ว  ความลึก 43-100 เมตร และติด
ตั้งปั้มน้ําซัมเมอรส ขนาด1.5 แรงมา พรอมตูควบคุม จํานวน 1
 ชุด พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 หนา 15 ลําดับที่ 44

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย หมุที่ 
5 บานสําโรง

จํานวน 200,423 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย หมูที่ 5 บานสําโรง  ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED กําลัง
ไฟฟ้า 80 วัตต แบตเตอรี่ ความจุ 3500 mAh แผงรับแสง
อาทิตย (แผงโซลาเซลล) กําลังไฟฟ้า 40 วัตต เสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลม (กัลวาไนซ: Galvanize steel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3
 นิ้ว ความยาว 6 เมตร จํานวน 8 จุด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบ
ต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 5ลําดับที่ 7

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 
1 บานหนองเอี่ยน

จํานวน 125,264 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย หมูที่ 1 บานหนองเอี่ยน ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED กําลัง
ไฟฟ้า 80 วัตต แบตเตอรี่ ความจุ 3500 mAh แผงรับแสง
อาทิตย (แผงโซลาเซลล) กําลังไฟฟ้า 40 วัตต เสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลม (กัลวาไนซ: Galvanize steel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3
 นิ้ว ความยาว 6 เมตร จํานวน 5 จุด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบ
ต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 5ลําดับที่ 7
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 
10 บานโนนเกาะลอ

จํานวน 150,317 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย หมูที่ 10 บานโนนเกาะลอ ติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED 
กําลังไฟฟ้า 80 วัตต แบตเตอรี่ ความจุ 3500 mAh แผงรับแสง
อาทิตย (แผงโซลาเซลล) กําลังไฟฟ้า 40 วัตต เสาไฟฟ้าชนิดเหล็ก
กลม (กัลวาไนซ: Galvanize steel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3
 นิ้ว ความยาว 6 เมตร จํานวน 6 จุด พรอมติดตั้งป้าย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบ
ต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 5ลําดับที่ 7

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 
3 บานหนองมันปลา

จํานวน 200,423 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย หมูที่ 3 บานหนองมันปลา โดยการติดตั้งชุดโคมไฟ
ถนน LED กําลังไฟฟ้า 80 วัตต แบตเตอรี่ ความจุ 3500 mAh 
แผงรับแสงอาทิตย (แผงโซลาเซลล) กําลังไฟฟ้า 40 วัตต เสา
ไฟฟ้าชนิดเหล็กกลม (กัลวาไนซ: Galvanize steel) ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ความยาว 6 เมตร จํานวน 8 จุด พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 5ลําดับที่ 7

โครงการวางทอประปา หมูที่ 7 บานโนนกลาง จํานวน 110,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนประปา บริเวณหนาบานนาง
สํารวย เรืองยง ไปบานนางจงกล ชื่ออารมณ กอสรางวาง
ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 720 เมตร พรอมติดตั้งป้าย
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบ
ต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563หนา 18 ลําดับที่ 55
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต บริเวณ Box Culvers หมูที่ 3 บาน
หนองมันปลา

จํานวน 171,829 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงดาดคอนกรีต บริเวณ Box Culverts ซอม
แซมดินใตผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่พังทลายลง และ
ปรับปรุงไหลทางโดยการกอสรางดาดคอนกรีต 2 ฝั่งทาง พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 11 ลําดับที่ 28

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานวังหาง เสน
หมูที่ 2 บานวังหาง ออกไป หมูที่ 3 บานหนองมันปลา

จํานวน 491,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานวัง
หาง เสนหมูที่ 2 บานวังหาง ออกไป หมูที่ 3 บานหนอง
มันปลา ระยะทางยาว 150 เมตร กวาง 5 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 750 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 7 ลําดับที่ 16

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาชดเชยกรณีชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  ใน
การดําเนินการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ คากอ
สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอาคารตาง ๆ และคาปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่เกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มและการอนุมัติจาย
เงินเพิ่ม (คา K) แกผูรับจางของหนวยงานในฐานะคูสัญญาจาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 548,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พราะราชดําริ เชน คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องไฟขยาย
เสียง คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การนจัดการแขงขัน การสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 162
 ลําดับที่ 4          

งบลงทุน รวม 498,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 498,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขยายพื้นที่ดานขางลานตากขาว (เดิม) หมูที่ 8 บานตลิ่งชัน จํานวน 498,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายพื้นที่ดานขางลานตากขาว (เดิม) กอสราง
บริเวณลานตากขาวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 25
 เมตร ความยาว 50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1,250 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 20 ลําดับที่ 64
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 1,031,948 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมฟื้นฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมการใหความรู การรณรงค การ
ประชาสัมพันธ การจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน การ
ปลูกตนไม การปลูกหญาแฝกหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 161
 ลําดับที่ 1              

(2) โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะของ
ชุมชน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 161
 ลําดับที่ 2      
      

งบลงทุน รวม 996,948 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 996,948 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกสระน้ํา (ลูกเดิม) บริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลนาแขม

จํานวน 497,248 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกสระน้ํา (ลูกเดิม) บริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาแขม ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 8,737 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 17 ลําดับที่ 53
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โครงการปรับปรุงฝายน้ําลน หมูที่ 11 บานหนองแสง จํานวน 499,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงฝายกักเก็บน้ํา หมูที่ 11 บานหนอง
แสง บริเวณอางเก็บน้ําหนองแสง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 20
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาแขม กําหนด 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.นา
แขม เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนา 26 ลําดับที่ 88
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