
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานลี่

อําเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,900,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,007,815 บาท
งบกลาง รวม 5,007,815 บาท

งบกลาง รวม 5,007,815 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5
 ของคาจางพนักงานจาง และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจํานวนเงิน 85,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:32 หนา : 1/126



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจางจากการบาด
เจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ในอัตรารอยละ 0.2 ของคา
จางทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,333,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดใหแกผูสูงอายุ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 90
 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดใหแกผูสูงอายุ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 90
 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดใหแกผูสูงอายุ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 90
 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินสํารองจาย จํานวน 271,475 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 111
 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน                                                              
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กําหนดทองถิ่นตาม
มาตรา 146 แหง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 287,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทระจําปี (ยกเวน
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวง ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปีสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(สปสช.)

จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ในอัตราไมนอยกวา รอยละ 40 ขอคาบริการสาธารณ
สุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
-เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2554
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 111
 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการ/พนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานลี่ถึงแกความตาย จํานวน 3 เทา
ของอัตราคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 003.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานลี่ถึงแกความตาย จํานวน 3 เทาของอัตรา
คาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายี่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,416,540 บาท

งบบุคลากร รวม 3,710,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท เงินคาตอบ
แทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท เงินคาตอบ
แทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,348,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,596,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 4 ตําแหนง 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,596,000 บาท โดยจายให
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(2) หัวหนาสํานักปลัด                 จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(3) นักทรัพยากรบุคคล               จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(4) เจาพนักงานธุรการ                จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนด
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) หัวหนาสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
3) ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.  ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 494,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไปและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 575,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิได
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท
นี้ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- คาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลี่ คาเชาอาคารหรือที่ดิน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คา
จัดทําประกันภัยทรัพยสิน คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาจางเหมา
ประเมินและสํารวจประมวลผลความพึงพอใจของผูรับบริการให
ทุกหนวยงานทางวิชาการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ คาใชจายในการประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ
กับการจัดประชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญตางๆ ของชาติ คาจัดงาน กิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อํานาจหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจาง ผูนําชุมชน คณะ
กรรมการชุมชน และประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ คาที่พัก คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 89 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผน ป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได(Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส กระดาษไข ไมบรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณเชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น น้ํามันเบรก น้ํามัน
เกียร จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลี่ รถบรรทุกขยะ หรือรถยนต รถจักรยานยนต หรือรถ
ยนตหรือเรือยนตที่ยืมมาจากสวนราชการอื่นเพื่อใชในเฉพาะ
กิจการที่เป็นประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette Floppy Disk Removable Disk Compact Disc Digi
tal Video Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape ,Cassette Tape ,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนรอม
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ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโม
รี่ (Memory Chip) เชน  RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกช (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Cad ,Lan Card, Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ/ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือ อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคา
ใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่เว็บไซต คาปรับปรุง
เว็บไซต และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของเป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบลงทุน รวม 6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที  (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564     หนา 20 
(หนวยงานสํานักปลัด)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564  หนา 27 
(หนวยงานสํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตานิม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลตานิม
 เป็นคาใชจายในการบริหารจัดการกิจการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
บางปะหัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่  105 ลําดับ
ที่ 15) 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 761,920 บาท
งบบุคลากร รวม 632,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 632,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 445,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 445,620 บาท โดยจายให(1) นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  โดยจายให
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง 1
 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 124,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 53,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก จํานวน 1 หลัง ขนาดยาว 1.20 เมตร  2 ชั้น ราคาตู
ละ 5,000 บาท ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ราคาทั่วไปตาม
ทองตลาด (สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,833,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,120,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,120,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,693,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 6 ตําแหนง 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,693,560บาท โดยจายให
(1) ผูอํานวยการกองคลัง             จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(2) นักวิชาการพัสดุ                   จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได       จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(5) เจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(6) เจาพนักงานพัสดุ                  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(หนวยงานกองคลัง)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:32 หนา : 41/126



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
3) ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556
(หนวยงานกองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 264,660 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําใหแกลูกจาง
ประจํา ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 264,660 บาท 
(หนวยงานกองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(หนวยงานกองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(หนวยงานกองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 713,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(หนวยงานกองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(หนวยงานกองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน 
(หนวยงานกองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธการจัดซื้อจัด
จาง การจัดเก็บภาษี คาทําป้ายประชาสัมพันธอื่นๆ คาจาง
เหมาบริการเกี่ยวกับงานภาษี งานรายได งานจัดเก็บ  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท
นี้ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจางเหมา
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(หนวยงานกองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมนา ดูงาน หรือ
ไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(หนวยงานกองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(หนวยงานกองคลัง)

โครงการปรับปรุงฐานขอมูลราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูก
สรางในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร LTAX-GIS และ LTAX3000_V4 
เพื่อจัดเก็บรายไดตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง องคการ
บริหารสวนตําบลบานลี่

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงฐานขอมูลราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูกสรางในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร LTAX-GS และ LTAX300_V4 เพื่อจัดเก็บรายได
ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง องคการบริหารสวนตําบล
บานลี่
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 102 ลําดับที่ 5)
(หนวยงานกองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไมบรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น น้ํามันเบรก น้ํามัน
เกียร จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลี่ รถบรรทุกขยะ หรือรถยนต รถจักรยานยนต หรือรถ
ยนตหรือเรือยนตที่ยืมมาจากสวนราชการอื่นเพื่อใชในเฉพาะ
กิจการที่เป็นประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette  Floppy Disk  Removable Disk Compact Disc Di
gital Video Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel Magnetic Tape ,Cassette Tape ,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนรอม
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ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโม
รี่ (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกช (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Cad ,Lan Card, Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 55,000 บาท
งบบุคลากร รวม 50,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง 1 อัตรา  เป็นเงิน 50,000 บาท โดยจาย
ให
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบานลี่ อื่นๆที่ดําเนินการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.  2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยภายในตําบลบานลี่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยภายในตําบลบานลี่ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 72 ลําดับที่ 13)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 68 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุดับเพลิงประเภทวัสดุคงทนรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติก และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอกไฟ ยางชะลอความเร็ว
รถ หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 65,000 บาท

งบบุคลากร รวม 50,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง 1 อัตรา เป็นเงิน 50,000 บาท โดยจาย
ให
(1) นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:32 หนา : 60/126



งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,507,637 บาท
งบบุคลากร รวม 968,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 696,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบลประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดย
จายให
(1) ครู คศ.2  จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของทองถิ่นโดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2554)
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 188,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,363,117 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าใช้สอย รวม 625,525 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานลี่ หองน้ําและรอบบริเวณ
ทั้งหมดและชวยครูในการจัดเตรียมอาหาร ลางภาชนะตามที่ไดรับ
มอบหมาย  เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตางๆ ดังนี้ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ  คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
-  คาเชาอาคารหรือที่ดิน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสิน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ คาใชจายในการจัดงานและการจัดกิจรรมสาธารณะ คา
ตอบแทนเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัด
กิจกรรมสาธารณะใหเบิกจาย คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัด
งาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีคาจางเหมาจัด
นิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 73 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 166,970 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  แยกเป็นดังนี้ 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินกัลยา จํานวนเด็กปฐมวัย 35
 คน 
เป็นเงิน 99,050 บาท
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5
 ปี  อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 59,500 บาท
- คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  เป็นเงิน 7,000 บาท
- คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 10,500 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 15,050 บาท
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 73 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง จํานวนเด็กปฐมวัย 24
 คน 
เป็นเงิน 67,920 บาท
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5
 ปี  อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 40,800 บาท
- คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,800 บาท
- คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,800 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 7,200 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 10,320 บาท
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่
น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 73 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวัน)

จํานวน 303,555 บาท
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เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินกัลยา จํานวน  180,075
  บาท  แยกเป็นเด็ก 35 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน

2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง  จํานวน  123,480
  บาท  แยกเป็นเด็ก 24 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน

เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่  74 ลําดับที่ 5) 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าวัสดุ รวม 664,592 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 664,592 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว แยกเป็น
1.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาหารเสริม (นม)  จํานวน  649,592
 บาท  รายละเอียดดังนี้
(1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลบานลี่ ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง  จํานวน 24 คน ๆ ละ 
    7.37 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน  45,989 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินกัลยา  จํานวน 35 คน ๆ ละ 
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    7.37 บาท จํานวน 260 วัน  จํานวน  67,067 บาท
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนา 74 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดังนี้
1. โรงเรียนวัดประมุง  จํานวน 95  คน ๆ ละ 7.37 บาท 
    จํานวน 260 วัน  จํานวน 182,039 บาท
2. โรงเรียนวัดอินกัลยา จํานวน 185  คน ๆ ละ 7.37 บาท 
    จํานวน  260 วัน  จํานวน 354,497 บาท
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนา 74 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

แยกเป็นวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  15,000  บาท
2.ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตูเก็บ
อุปกรณเชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอ
ลาก อางลางจาน ถังน้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
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หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,176,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,176,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดประมุง จํานวน 399,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียนวัดประมุง จํานวน 95 คน อัตรา
คนละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 75 ลําดับที่ 9)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดอินกัลยา จํานวน 777,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดอินกัลยา จํานวน 185 คน  อัตราคนละ  21
 บาท จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 77 ลําดับที่ 10)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 156,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 6,000 บาท

คาจางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายระจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หนา 8 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอ/โรคไมติดตอ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ/โรคไมติดตอ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินการควบคุมป้องกันโรคติดตอ/ไมติดตอ คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 79 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เชน ทรายอะเบท ฯลฯ คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 79 ลําดับที่ 6)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา เชน วัคซีน เข็มฉีดยา 
 ฯลฯ วัสดุอุปกรณในการทําหมัน ตอนสัตว ฯลฯ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 78 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:32 หนา : 78/126



โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรค
เอดส โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 79 ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:32 หนา : 79/126



ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท วัสดุ
สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัด
ไข) ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน คลอรีน สารสม ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควัน กําจัดยุง หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใชครั้ง
เดียวทิ้ง) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:32 หนา : 81/126



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 602,130 บาท

งบบุคลากร รวม 406,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 406,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 406,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 406,020 บาท โดยจายให
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบดําเนินงาน รวม 196,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,110 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 34,110 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน 
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูไรที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย และผูไรที่พึ่ง เชน คา
ป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ หรือคาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 83
 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑการชวย
เหลือระชาชนและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผูประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 84
 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,670,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบอขยะ คาใชจายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย คาจางเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย และจางเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่จําเป็นตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามอํานาจ
หนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัดขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 088.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น .ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 088.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 96 ลําดับที่ 4)
(หนวยงานกองชาง)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:33 หนา : 87/126



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการขยะ
อินทรีย เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดทําถังขยะอินทรีย คาจัดสถานที่ คาป้าย
โครงการ  คาเครื่องขยายเสียง คาอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820
./ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810
./ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 96
 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณเชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา  วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 96 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งบลงทุน รวม 2,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,550,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
แบบอัดทาย
(1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000
 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม
นอยกวา 4.50 มิลลิเมตร
(3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน่ําหนัก
ของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูง
สุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570 ) หนาที่ 96
 ลําดับที่ 3
(หนวยงานกองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะทาย
ของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 103 ลําดับที่ 9)
(หนวยงานกองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต. บานลี่สัมพันธ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการ อบต.บานลี่
สัมพันธ เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาจัด
สถานที่ คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาเครื่องขยายเสียง คา
อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 87 ลําดับที่ 11)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการจิตอาสา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจิตอาสา เชน  คา
วัสดุอุปกรณในการจัดงาน  คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาเครื่องขยายเสียง คาอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 88 ลําดับที่ 14)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตําบลบานลี่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดตําบลบานลี่ เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ  คาเครื่องขยาย
เสียง คาอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 88 ลําดับที่ 15)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสรางใหรักษาวินัยของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
จาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 89 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาจัด
สถานที่ คาป้ายโครงการ  คาเครื่องขยายเสียง คาอาหารเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 88 ลําดับที่ 15)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาจัด
สถานที่ คาป้ายโครงการ  คาเครื่องขยายเสียง คาอาหารเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 89 ลําดับที่ 17)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 85 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี เนื่องในวัน
สําคัญ เชน คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาเครื่องขยาย
เสียง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 99 ลําดับที่ 8)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
พิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชนกระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวมถึง
คาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหหหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภท
สิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 98 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา เชน คาประดับตกแตงรถแหเทียน คาวัสดุอุปกรณ และ
อื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและและการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 98 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

โครงการศูนยการเรียนรูดนตรีไทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการศูนยการเรียนรู
ดนตรีไทย เชน คาวิทยากรที่มาสอนดนตรีไทยใหแกเด็กเยาวชนที่
มาเรียนในศูนยการเรียนรูดนตรีไทยตําบลบานลี่ จํานวน 300
 ชั่วโมง ๆ 100 บาท คาวัสดุอุปกรณในโครงการฯ คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หนา 100 ลําดับที่ 9)
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ สื่อ โฆษณา
ตาง ๆ และจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 101 ลําดับที่ 13)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,170,140 บาท

งบบุคลากร รวม 658,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 658,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 616,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 2 ตําแหนง 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 616,140 บาท โดยจายให
(1) ผูอํานวยการกองชาง               จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
(2) เจาพนักงานธุรการ                 จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(หนวยงานกองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
3) ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2556
(หนวยงานกองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(หนวยงานกองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(หนวยงานกองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน 
(หนวยงานกองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาธรรมเนียมใน
การรังวัดที่ดิน  คาธรรมเนียมใบอนุญาตน้ําบาดาล คาจางเหมา
ถายสําเนาเอกสาร  คาจางเหมาแรงงาน  คาจางเหมาสูบน้ํา  คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(หนวยงานกองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(หนวยงานกองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม ครื่อ
งตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน หรือแผน ป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)   ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานัก
งาน ผาใบเตนทขนาดใหญ  แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผา
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ น้ํามันไข ขึ้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกัน คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
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ขอมูล (
Diskette Floppy Disk Removable Disk Compact Disc Digi
tal Video Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโม
รี่ (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกช (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน 
Ethernet Cad ,Lan Card, Anti virus Card ,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 2,018,598 บาท
งบบุคลากร รวม 1,230,598 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,598 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 343,860 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทอง
ถิ่นประจําปี 1 ตําแหนง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 343,860 บาท โดยจายให
(1) นายชางโยธา               จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 15
 มกราคม 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
(หนวยงานกองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 811,738 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจาง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(หนวยงานกองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไปและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(หนวยงานกองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 558,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมิน และมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กต 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณการ
สอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2536
(หนวยงานกองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(หนวยงานกองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน 
(หนวยงานกองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาออกแบบสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาออกแบบสิ่งกอสรางตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานลี่ เชน งานกอสรางทาง สะพาน ทอ
เหลี่ยม งานกอสรางชลประทาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายระจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(หนวยงานกองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(หนวยงานกองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า โคม
ไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สาย
อากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)
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งบลงทุน รวม 230,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า คาปรับ
ปรุงสะพาน คาปรับปรุงฝาย คาปรับปรุงบอบาดาล คาปรับปรุง
แหลงน้ําสาธารณะ คาขุดลอกคลอง คาปรับปรุงอาคาร เชน บิวท
อิน Built-in กั้นหองที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 103 ลําดับที่ 9)
(หนวยงานกองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544
- หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว150 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2544
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
(หนวยงานกองชาง)

วันที่พิมพ : 25/8/2565  12:53:33 หนา : 121/126



แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา คลอง ที่
สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด รมรื่น นาอยู จางเหมาตัด
ตนไม  กําจัดผักตบชวา วัชพืช และแกไขปัญหาภัยแลง คาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปิงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดิน ระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกงรอนเบนโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง) 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 961,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
อื่น  เชน  อาคาร โรงเรือน บอบาดาล ระบบประปา ถัง
ประปา ชุดควบคุมระบบประปา การเป่าบอบาดาล การเป่าทอ
ประปา ทําความสะอาดถังประปา และวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทอน้ําบาดาล ทอ
น้ํา อุปกรณประปา ขอตอ ของอ เทปกาว กาว แหวน น็อต ทอ
ตางๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยงานกองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้ากิจการประปาขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลี่
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
(หนวยงานกองชาง)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําชนิดจุมน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจุมน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 3 แรง
มา 3 เฟส  ราคาตัวละ 21,000 บาท จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 21,000 บาทไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ราคาทั่วไปตาม
ทองตลาด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนาที่ 108 ลําดับที่ 9)
(หนวยงานกองชาง) 
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