
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา

อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 26,758,190 บาท
งบกลาง รวม 26,758,190 บาท

งบกลาง รวม 26,758,190 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนําสง
เข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้าง จายให้แกพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองแก
ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ0.2 ของ
คาจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) 
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับ
รายเดิมมากอน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพ เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินสํารองจาย จํานวน 900,090 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ สวนราชการที่ได้รับมอบ
หมายเป็นหนวยงานผู้เบิก)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 840,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น โดยคํานวณจายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับ ทุกประเภท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปียก
เว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนไม
ต้องนํามาคํานวณ
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โดยองคการบริหารสวนตําบลต้องสมทบในอัตราไมน้อยกวาร้อย
ละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีข้าราชการพนักงานสวนท้องถิ่นผู้
รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต
. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,315,100 บาท

งบบุคลากร รวม 7,646,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,691,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ได้รับในอัตราของ
องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท
- นายกองคการบริหารสวนตําบลเดือนละ 21,120
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 11,610
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)  
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ได้รับใน
อัตราขององคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้าน
บาท
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,900
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คนๆ ละ 950
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ได้รับในอัตราของ
องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท
- นายกองคการบริหารสวนตําบลเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 950
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 90,720 บาท ได้รับในอัตราขององคการบริหารสวน
ตําบลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,977,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ได้รับในอัตราของ
องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ดังนี้ 
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,610
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 19
 คนๆ ละ 7,560 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,723,680 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,955,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,089,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,431,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-
2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินอื่น ๆ จํานวน 174,720 บาท

เพื่อจายเป็น
1) เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก
.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท (กรณี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

งบดําเนินงาน รวม 4,668,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,080,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเชน
1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบ
คุมกอสร้าง
- เป็นไปตาม
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1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด
2. คาเงินรางวัลคาเบี้ยปรับการจราจรทางบก
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินรางวัลในคดีจับ
กุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 2658 ลงวันที่ 21
 สิงหาคม 2540 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้ถือเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด 
4. คาตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีระเบียบ คํา
สั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
5. คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาการ
ตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด  
6. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อจายเป็นเงินคาตอบ
แทนแกข้าราชการสวนท้องถิ่น พนักงานสวนท้องถิ่นหรือข้า
ราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ ว 2158 ลงวันที่ 20
เมษายน 2559 เรื่อง หารือการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิเบิกคาเชาบ้าน
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าใช้สอย รวม 1,745,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก งานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า และสวน
หยอม บริการจัดการผักตบชวา คาซักฟอกผ้ามาน ปลอก
หมอน ผ้าปูที่นอน คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ราชการ คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คารับ
วารสาร หนังสือพิมพ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชารถยนต คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาสํารวจความพึงพอใจในการให้
บริการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาบริการปรับปรุงเว็บไซต (www.muangkao.go.th) 
คาตออายุโดเมน คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาเชื่อมข้อมูลและคารักษา
ระบบ คาวางทอประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจ้างเหมาเดิน
ทอ คาปรับปรุงระบบประปาภายนอกสถานที่ราชการคาใช้จายใน
การติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และ
รักษารถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 587 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค  0409.6/7611 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม  2546 เรื่อง การเชารถยนตมาใช้ในราชการ
7) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2555 เรื่อง อัตราคาเชารถยนตมาใช้ในราชการ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
1. คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่มคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ
3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา การจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันสําคัญทางราชการ ศาสนาและ
ประเพณี เชนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และอื่นๆ ฯลฯ
4. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมทางราชการตางๆ เป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และที่มีระเบียบ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (สํานักลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของ
สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดการเลือกตั้ง
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีระเบียบ คํา
สั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียน การฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น และดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

โครงการประกวดคําขวัญตอต้านการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดโครงการประกวดคําขวัญตอต้านการ
ทุจริต เพื่อ จัดการประกวดคําขวัญตอต้านการทุจริต ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น     
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้า 60 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แกเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้แกเด็กและเยาวชนโดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 60 ข้อ 2 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการอบรมกฎหมายเพื่อผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมายเพื่อผู้
นําชุมชน โดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 169 ข้อ 3 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:24 หน้า : 23/163



โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเชน คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 170 ข้อ 7 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร โดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 169 ข้อ 2 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชนอาคารสํานักงาน รถยนต รถบรรทุกน้ํา รถ
ดับเพลิง เครื่องสูบน้ํา เครื่องเรือยนต รถจักรยานยนต ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ ตรายาง คาพานพุมดอกไม้ พานประดับ
พุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัยชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชนสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ และอื่นๆ รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด  (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาล้างจาน สบู และ
อื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ปูน
ซีเมนต สังกะสีและอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สปริงเกอร เครื่องดักแมลง ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ตลับ
หมึกพิมพ แผนดิสก โปรแกรมตางๆ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,308,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
1. คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล คาไฟฟ้า
สาธารณะสวนที่องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ 
2. คาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า 2 สถานี คือ สถานีบ้าน
ทาขอย หมู 14 และสถานีบ้านวังขอน หมู 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่องคการบริหารสวนตําบลเป็นผู้
รับผิดชอบ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลในการติดตอราชการและอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติและคาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการรายเดือนด้านโทรคมนาคม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาบริการจัด
เก็บ Log file ใช้ประจําสํานักงานและอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นเชาพื้นที่เว็บไซดและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING) และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,304,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,304,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,304,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,040,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี
(2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,767,302 บาท
งบบุคลากร รวม 3,878,902 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,878,902 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,062,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของลูกจ้าง
ประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5
) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,262,642 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-
2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,792,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิเบิกคาเชาบ้าน
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กอง
คลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาจ้าง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาใชจายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คา
จ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม หรือ
กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  การแถลงขาว การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที1่0
 ตุลาคม 2560
3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวนตําบล
 ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียน การฝึกอบรมและ
สัมมนา บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคล ถิ่น และดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้ 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตางๆ ที่
ข้อง (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 1,370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ ตรายาง และอื่นๆ รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอื่นๆ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
 และอื่นๆ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ และอื่นๆ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 96,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดกว้างไมน้อยกวา 60 ลึก 62 สูง 92 เซนติเมตร
- หุ้มด้วยเบาะหนัง PVC
- ที่พักแขนแบบพลาสติก
- มีโช้คปรับความสูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถปรับโยก
หน้า-หลังและหมุนรอบตัวได้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกทําจากเหล็กชุปโครเมี่ยม
เพื่อใช้ในกองคลัง เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้
มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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จัดซื้อตู้เหล็กแบบ2 บาน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 1
 หลังๆ ละ 5,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เพื่อใช้เก็บเอกสารในกองคลัง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลําดับ
ที่ 10.14.1 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 14,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- โตะทํางานแบบ  ขนาดไมน้อยกวา 76 x 150 x 75
 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) มีลิ้นชักสองด้าน 3 ชองและ
ลิ้นชักกลาง 1 ชอง 
- กระจกขนาดไมน้อยกวา 76 x 150 x 0.4 เซนติเมตร (กว้าง x 
ยาว x หนา) 
เพื่อใช้ในกองคลัง เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้
มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
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กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)
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จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
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สังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครื่องๆละ 5,700 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Out put) ไมน้อย
กวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 365,320 บาท
งบบุคลากร รวม 365,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 365,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (หนวยตรวจสอบภายใน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,000,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 523,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 526,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี
(2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาได้แก คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างและคณะกรรมการอื่นๆ คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
อํานาจหน้าที่หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา และอื่นๆ ที่ดําเนินการ
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคา
ถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาเชารถ
ยนต คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาสํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาจ้างเหมาเดินทอ คาปรับปรุง
ระบบประปาภายนอกสถานที่ราชการคาใช้จายในการติดตั้ง
โทรศัพท  เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จาย
ได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียน การฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น และดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
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โครงการชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกผู้
ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกผู้ประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น          พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และที่มีระเบียบ คํา
สั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 51 ข้อ 2
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็ก
จมน้ําโดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 138 ข้อ 1 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 62/163



โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนชวง เทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุ ทางถนนชวง เทศกาลปีใหมเพื่อสนับสนุนการจราจร ให้
บริการประชาชนและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น     
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.4
/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.4
/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 139 ข้อ 5 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตเพื่อสนับสนุนการจราจร ให้บริการ
ประชาชนและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็น     
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.4
/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.4
/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 139 ข้อ 6 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจาย
เป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้า 51 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 65/163



ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงเชนถังดับเพลิงสําหรับติดตั้ง
ภายในอาคารที่ทําการ อาคารตางๆ และตามหมูบ้านภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา สายสงน้ําดับเพลิง ข้อตอ ข้อ
แยกหัวฉีดน้ําดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล) 
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งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2
 บาน จํานวน 4 หลังๆ ละ 5,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้เหล็ก
- โครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร หรือเก็บเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ได้
- โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไมน้อยกวา 0.6 มิลลิเมตร
- บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค
- มีแผนชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ํา ได้
- ขนาดไมน้อยกวา 118 x 40 x 87 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
- ฐานรองเป็นเหล็กพนสี
เพื่อใช้เก็บเอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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จัดซื้อตู้วางแฟ้ม 4 ชั้นแบบ 40 ชอง จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้วางแฟ้ม 4 ชั้นแบบ 40 ชอง จํานวน 1
 หลังๆ ละ 6,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้เหล็กแบบ 4 ชั้นๆ ละ  40 ชอง
- โครงตู้ผลิตจากเหล็กชนิด SPCC หนาไมน้อยกวา 0.5 มิลลิเมตร
- มีขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 92x31x176 เซนติเมตร
- คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
เพื่อใช้เก็บเอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,700 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Out put) ไมน้อย
กวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,749,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,329,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,329,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 792,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลวที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 459,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี
(2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่มคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง คาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ 
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวนตําบล
 ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นและดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้ 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ ตรายาง และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟนและอื่นๆ ฯลฯ สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาล้างจาน สบู และ
อื่นๆ ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ปูนซีเมนต สังกะสี
และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ตลับหมึกพิมพ แผนดิสก โปรแกรมตางๆ และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสาธารณูปโภค รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เป็นต้น คาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการรายเดือนด้านโทรคมนาคม คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาบริการจัด
เก็บ Log file ใช้ประจําสํานักงานและอื่นๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,379,128 บาท
งบบุคลากร รวม 2,336,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,336,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,054,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นข้าราชการ
ครู พนักงานครู  เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุด
หนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,113,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุด
หนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี
(2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 3,602,008 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 2,085,875 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเชาทรัพยสิน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ จ้างตัดหญ้าบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 157 ข้อ 3 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการเด็กปฐมวัย(open houe) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการจัดนิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการปฐมวัย (open house) โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาโล หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
 - เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 157 ข้อ 5 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการเด็กปฐมวัยใสใจ    ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการเด็กปฐมวัยใส
ใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
 - เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 159 ข้อ 9 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
 - เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 56 ข้อ 1 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้
ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาโล หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
 - เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 158 ข้อ 6 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 93/163



โครงการสงเสริม การสร้างสื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการสงเสริม การสร้าง
สื่อ และนวัตกรรม ทางการศึกษาโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาโล หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
 - เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 158 ข้อ 8 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

จํานวน 1,315,875 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
บริหารสถานศึกษา 
(1) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาบริหารสถานศึกษา คาอาหาร
กลางวัน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกา จํานวน 4 ศูนย เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาท
ตอคน เป็นเวลา 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 245 คน เป็น
เงิน 848,925 บาท
(2) คาใช้จายจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 4 ศูนย จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 1,700 บาทตอคน จํานวนเด็กนัก
เรียน 165 คน เป็นเงิน 280,500 บาท
(3) คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกา จํานวน 4 ศูนย อัตรา 200 บาทตอคน จํานวนเด็ก
นักเรียน 165 คน เป็นเงิน 33,000 บาท
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(4) คาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกา จํานวน 4 ศูนย อัตรา 200 บาทตอคน จํานวน
เด็กนักเรียน 165 คน เป็นเงิน 33,000 บาท
(5) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกา จํานวน 4 ศูนย อัตรา 300 บาทตอคน จํานวน
เด็กนักเรียน 165 คน เป็นเงิน 49,500 บาท
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา จํานวน 4 ศูนย  อัตรา 430 บาทตอ
คน จํานวนเด็กนักเรียน 165 คน เป็นเงิน 70,950 บาท
(ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565) 
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 156 ข้อ 1 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 1,506,133 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,506,133 บาท
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เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
 1. อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหงและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย เพื่อจายเป็นคาวัสดุอาหาร
เสริม (นม) 
(1.1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3
 แหง จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,189,960 บาท
(1.2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 แหง จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 316,173 บาท
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และที่มีระเบียบ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 159 ข้อ 10
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 202,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 202,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 5
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดกว้างไมน้อยกวา 60 ลึก 62 สูง 92 เซนติเมตาร
- หุ้มด้วยเบาะหนัง PVC
- ที่พักแขนแบบพลาสติก
- มีโช้คปรับความสูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถปรับโยก
หน้า-หลังและหมุนรอบตัวได้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกทําจากเหล็กชุปโครเมี่ยม
เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 97/163



จัดซื้อชั้นวางกระเป๋า จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางกระเป๋า จํานวน 12 ตัวๆ ละ 6,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 35 เซนติเมตร สูง 80 เซ็นติ
เมตร
- ผลิตด้วยไม้ Particle Board เคลือบด้วย Melamine
- ปิดขอบด้วย PVC
- แบงชอง จํานวน 10 ชอง
เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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จัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางของจํานวน 8 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดยาว 120 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร ลึก 30 เซ็นติเมตร
- ผลิตจากไม้ยางพาราแท้หนาไมน้อยกวา 20 มิลลิเมตร
เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 5
 ตัวๆ ละ 14,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- โตะทํางาน ขนาดไมน้อยกวา 76 x 150 x 75
 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) มีลิ้นชักสองด้าน 3 ชองและ
ลิ้นชักกลาง 1 ชอง 
- กระจกขนาดไมน้อยกวา 76 x 150 x 0.4 เซนติเมตร (กว้าง x 
ยาว x หนา) 
เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,238,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,238,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์และห้องฝึกทักษะ
อาชีพให้นักเรียนโรงเรียนบรรหารวิทยา

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบรรหารวิทยาในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์และห้องฝึก
ทักษะอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนบรรหารวิทยา
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้า 58 ข้อ 1 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านโคกหอมในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอรโรงเรียนบ้าน
โคกหอม
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้า 56 ข้อ 2 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาตางประเทศ จํานวน 126,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบรรหารวิทยาในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาตางประเทศ โรงเรียน
บรรหารวิทยา
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 160 ข้อ 12 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

โครงการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  เพาะเห็ด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนวัดราษฎรรังษีในการดําเนิน
โครงการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพาะ
เห็ด โรงเรียนวัดราษฎรรังษี
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 161 ข้อ 16 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,608,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบรรหารวิทยา 
2. โรงเรียนวัดราษฎรรังษี
3. โรงเรียนบ้านโคกหอม
อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน  200 วัน 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 160 ข้อ 11 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,930,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,215,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,215,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี
(2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาถาย
เอกสาร คาเชาทรัพยสิน คาเชารถยนต คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาเบี้ยประกันในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นคาจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ หรือป้ายอื่นๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 587 ลงวันที่ 11 
 เมษายน 2549 
5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/7611 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม  2546 เรื่อง เงื่อนไขการเชารถยนตมาปฏิบัติ
ราชการ  
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่  กค 0406.4/ว 64 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เรื่อง อัตราการเชารถยนตมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสวนตําบล
 ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสภาบันพัฒนาบุคล
 ถิ่น และดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการ
ศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ที่สามารถใช้จายได้ 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แบบพิมพ ตรายาง และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 110/163



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน
เครื่องแตงกายสําหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใสในขณะปฏิบัติ
งานตามหน้าที่และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ตลับหมึกพิมพ แผนดิสก โปรแกรมตางๆ และ อื่นๆ ฯลฯ
 รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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งบลงทุน รวม 84,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดกว้างไมน้อยกวา 60 ลึก 62 สูง 92 เซนติเมตร
- หุ้มด้วยเบาะหนัง PVC
- ที่พักแขนแบบพลาสติก
- มีโช้คปรับความสูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถปรับโยก
หน้า-หลังและหมุนรอบตัวได้
- ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉกทําจากเหล็กชุปโครเมี่ยม
เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่
ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
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จัดซื้อโตะทํางาน พร้อมกระจก จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 9,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 67 x 120 x 75
 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) มีลิ้นชักหนึ่งด้าน 3 ชองและ
ลิ้นชักกลาง 1 ชอง 
- กระจกขนาดไมน้อยกวา 67 x 120 x 4 เซนติเมตร (กว้าง x 
ยาว x หนา) 
เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่
ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัด
ซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Out put) ไมน้อย
กวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 805,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับคาตอบแทน
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและรายจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)   
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ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัย ฝุ่น
ละออง (PM 2.5) คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 147 ข้อ 11 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-
19)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 145 ข้อ 4 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ และอุปกรณตางๆ ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 144 ข้อ 1 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)      
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อรณรงคให้ความรู้และป้องกันการ
แพรระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด
วัคซีน 
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 144 ข้อ 2 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการสํารวจจํานวนและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสํารวจจํานวนและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว โดยจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลขึ้น
ทะเบียน จํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของโดย
ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง การกําหนดอัตรา
คาอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 145 ข้อ 3 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1-10 และหมูที่ 
12-22  ตําบลเมืองเกา

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1-10
 และ 12-22 เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข 
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 148 ข้อ 13 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัย
พื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อยางปกติสุขในสังคม หรือการสงเสริม
พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หรือ  ผู้ที่ชื่ออยูในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเข้าขายภัยพิบัติ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 53 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภกอน
วัยอันควร โดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ    เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ   
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 150 ข้อ 7 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองเกา
โดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ   
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 149 ข้อ 1 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,503,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,473,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,473,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,188,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 285,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี
(2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 เดือน
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงิน
เพิ่มสําหรับพนักจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุข
ภาพ พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินเพิ่มสําหรับพนัก
จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ. 2564
  ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 2,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,750,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฎิกูล คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ หรือป้าย อื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่
มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
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โครงการ เมืองเกาเมืองสะอาด จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเมืองเกาเมืองสะอาด
คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด เชน ตัดหญ้าถนน
สาธารณะ กวาดถนน ทําความสะอาด ลอกสิ่งปฏิกูล ทอระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 176 ข้อ 3 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คัดแยกขยะกอนทิ้ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย คัดแยกกอนทิ้ง เชน คารับรอง คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และอื่นๆ
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 177 ข้อ 4 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 129/163



ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ถังขยะ และอื่นๆ ฯลฯรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน
เครื่องแตงกายสําหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใสในขณะปฏิบัติ
งานตามหน้าที่และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคนเมืองเกาหางไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคนเมืองเกาหางไกล
ยาเสพติดโดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 54 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญหลักของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
หลักของชาติโดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 171 ข้อ 2 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการพัฒนา การมีสวนรวม ของประชาชน ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาวัสดุ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ 
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเชื่อม
โยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 171 ข้อ 1
 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจายเป็นคาใช้จาย
เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 49 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตําบลเมืองเกา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
กลุมอาชีพตําบลเมืองเกาโดยจายเป็นคาใช้จายเชน คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 134 ข้อ 1 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา ต้านยาเสพติด เมืองเกาเกมส จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เมืองเกาเกมส โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาอุปกรณการแขงขัน คาอุปกรณการกีฬา หรือกรีฑา คา
ชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา คาตอบแทนกรรมการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 163 ข้อ 3 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ต้น เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ตะกร้อและอื่นๆ ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,170,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,170,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,170,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหลงเรียน
รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านโคกหอมในการดําเนิน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหลงเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและในสถานศึกษา
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 165 ข้อ 11 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการพัฒนาและสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบรรหารวิทยาในการดําเนิน
โครงการพัฒนาและสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบรรหาร
วิทยา
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 166 ข้อ 12
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการงานประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเกา เพื่อ
ดําเนินโครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนเข้าพรรษา ประจํา
ปี 2566
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 164 ข้อ 4 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเกา เพื่อ
ดําเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง 
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 164 ข้อ 6 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเกา เพื่อ
ดําเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต ประจําปี 2566
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 164 ข้อ 5 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลเมืองเกา เพื่อ
ดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจําปี 2566
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 164 ข้อ 8 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดแก้วฟ้ารังษี เพื่อดําเนินโครงการ
ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน วัดแก้วฟ้ารังษี ประจําปี 2566
 - เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 165 ข้อ 10 (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,853,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,723,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,723,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนท้องถิ่น เงินปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวนอัตราตาม
ที่ ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองชาง)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลวที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กอง
ชาง)    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,689,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (2564-
2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 2,130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลได้แก คาตรวจแบบแปลนกอสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารของพนักงานสวนตําบล จายเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯลฯและอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้ถือเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ข้อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เรื่อง กําหนดคา
ตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ
. 2556 และที่มีระเบียบคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กอง
ชาง) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนัก
งานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,640,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้าง
ทําของ คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรอง
แบบ คาจ้างควบคุมงานคาธรรมเนียมการขยายเขตไฟฟ้า คาติดตั้ง
มิเตอรไฟฟ้า คาปักเสา พาดสาย คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ คา
ขยายเขตน้ําประปาและคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกําหนด (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น และดําเนินการตามโครงการความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่สามารถใช้จายได้
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน ถนน อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจา
ยขาว สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ ตรายาง และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง) 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ปูนซีเมนต สังกะสี
และอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน แบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน ตลับหมึกพิมพ แผนดิสก โปรแกรมตางๆ และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง) 

วันที่พิมพ : 25/8/2565  15:40:25 หน้า : 154/163



วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน คาจัดซื้อวัสดุซอมแซมสถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 7,838,500 บาท
งบลงทุน รวม 7,838,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,838,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนลูกรังพร้อมวางทอระบายน้ํา บ้านหนองรี หมูที่ 
5เส้นข้าง รพ.สต.เมืองเกา-อบต.เมืองเกา

จํานวน 2,743,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางทอระบายน้ําบ้าน
หนองรี หมูที่ 5 เส้นข้างโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมือง
เกา โดยดําเนินการ ดังนี้   
- ถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 595 เมตร
- กําแพงกันดิน ขนาด สูง 2.50 เมตร ยาว 82 เมตร
- วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก ขนาดทอ  0.60
 เมตร จํานวน 463 ทอน บอพักจํานวน 35 บอ
- งานรั้วลวดหนาม 7 เส้น ยาว 300 เมตร พร้อมประตู
เหล็ก ขนาด 2.50 x 5.00 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 21 ข้อ 39 (กองชาง) 

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติกทคอนกรีต ภายในสํานักงาน จํานวน 763,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนแอสฟัลติกสคอนกรีตภายในบริเวณที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา โดยดําเนินการ ดังนี้   
- กอสร้างถนนแอสฟัลติกสคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 248
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 63 ข้อ 73 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านเหนือ หมูที่ 3 เส้นถนน 
304-กําแพงวัดศรีษะเมือง

จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา หมูที่ 3 บ้านเหนือ โดย
ดําเนินการ ดังนี้   
- กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ชนิดรางวี ชวงที่ 1 กว้าง 1.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 318 เมตร  ชวงที่ 2  กว้าง 0.80
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 72  ความยาวรวม 390 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 12 ข้อ 16 (กองชาง) 
 

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค บ้านเลียบ 2 หมูที่ 22 จํานวน 499,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานกีฬาอเนกประสงคหมูที่ 22 บ้านเลียบ
สอง โดย
ดําเนินการ  ดังนี้  
- กอสร้างลานกีฬาอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 22 เมตร  ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม
น้อยกวา 550 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 59 ข้อ 5 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการกอสร้างห้องน้ํา สาธารณะที่ทําการ อบต.เมืองเกา จํานวน 1,444,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ํา สาธารณะที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกา โดยดําเนินการ ดังนี้   
- กอสร้างอาคารห้องน้ํา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 10
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 61 ข้อ 2 (กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ อบต.เมืองเกา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกา โดยดําเนินการ ดังนี้   
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกาพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 172 ข้อ 3 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อบต.เมืองเกา จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค  องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกา โดยดําเนินการ ดังนี้   
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกากําหนด
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
 หน้า 63 ข้อ 9 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างในสัญญาการกอสร้างที่ปรับ
ราคาได้ในงานกอสร้างทุกประเภท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้า
ใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภท
งานกอสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
 กรณีการจ้างเหมากอสร้างแบบ Design and build (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดําวันแมเกี่ยววันพอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการดําวันแมเกี่ยววันพอ โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้า 50 ข้อ 2 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการอนุรักษและพัฒนาควายไทย จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษและพัฒนาควาย
ไทย โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้า 50 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน กิจกรรม
ปลูกไม้ผลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สาธารณประโยชน โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 65 ข้อ 1 (สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล)   
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โครงการรักน้ํา  รักษป่า รักแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ รักน้ํา รักษป่า รักแผนดิน เชน
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่
สาธารณประโยชน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 179 ข้อ 4 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)   
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.-สถ) โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และที่มี
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 178 ข้อ 1 (สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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