
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

      
                ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 14,292,470 บาท 

  
งบกลาง รวม 14,292,470 บาท 

   
งบกลาง รวม 14,292,470 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 28,980 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
กรณีนายจ้างในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามประกาศ 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 เพ่ืออุดหนุน 
เงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2558 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 1,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง 
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2558 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

  

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,998,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุส าหรับสนับสนุน                                                     
การสร้างหลัก ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ 
ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน 
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 

 

 

 

  



   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 2,484,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการส าหรับสนับสนุนสวัสดิการ                                          
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/                                        
ว1430ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ                                                       
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทัว่ไป                                            
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่                                            
ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ                                             
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง 
และท าการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเอดส์ และเป็นผู้ที่มีสิทธิ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0810.6/                                        
ว1430ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ                                                       
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทัว่ไป                                            
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่                                            
ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ                                             
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   

  
 
 



   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 200,800 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ                                            
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ                                            
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน                                     
ของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา                                         
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย  
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3215  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0533  
ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0819.3/ว1375  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ ว4044  ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0820.3/ 
ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน  2565 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 407,490 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2563 
-กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

  

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ                                           
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ                                                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561                                               
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2565 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร 
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว2502                          
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

  
 
 
  
  
 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 10,491,260 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,897,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี้ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 20,400 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 11,220  บาท  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
ระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ 1,750 บาท 
เป็นเงิน  21,000  บาท 
(2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา 
อัตราละ 880 บาท  เป็นเงิน  21,120  บาท 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
 



   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
ระยะเวลา 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,750 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 อัตรา 
อัตราเดือนละ 880 บาท  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,200  บาท  ระยะเวลา 12 เดือน 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต าบล และ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 

 

 

  
  
 
  



   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ 
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,454,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ระยะเวลา  12  เดือน  
ดังนี้ 
(1)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
จ านวน 1 อัตรา เดือนละ  11,220  บาท   
(2)  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตราเดือนละ 9,180 บาท 
(3) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 7,200  บาท 
(4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 13 อัตรา  เดือนละ 7,200  บาท 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต าบล และ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,758,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 4,308,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี  จ านวน 10 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี้ 
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) หัวหน้าส านักปลัด 
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4) นิติกรช านาญการ 
5) นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 



7) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
8) นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
9) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ช านาญการ 
10) เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
จ านวน 2 อัตรา  ระยะเวลา  12 เดือน  ดังนี้ 
1) เงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
อัตราเดือนละ 7,000 บาท  
2) เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  
อัตราเดือนละ  3,500 บาท 
3) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
อัตราเดือนละ 7,000 บาท  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
อัตราเดือนละ  9,000 บาท จ านวน 2 อัตรา 
ระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี้ 
1) พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา 
2) พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 อัตรา 
 
 
 



เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
จ้างทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา  อัตราเดือนละ 1,000 บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี้ 
1)พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
2)พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 อัตรา 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  

  
งบด าเนินงาน รวม 3,481,420 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 479,340 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 264,340 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง  
เป็นเงิน 189,340 บาท  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

 

 



(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ค่าป่วยการ อป
พร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ฯลฯ เป็นเงิน 75,000 บาท 
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้เงินซื้อบ้าน/ค่าช าระราคาบ้านส าหรับ 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่  
9 สิงหาคม 2559 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุง 
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
  
  
  



    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่  
9 สิงหาคม 2559 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุง 
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
ค่าใช้สอย รวม 2,086,080 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานส านักปลัด จ านวน 324,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานส านักปลัด 
จ านวน 3 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท/อัตรา  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน  งานบริหารงานทั่วไป   
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่  
งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานบริหารงานสาธารณสุข งานส่งเสริมการเกษตร  
งานกิจการสภา  งานอ านวยความสะดวก งานบริการประชาชน  
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามระเบียบก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
  
  
  



    
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง  
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท  
ปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณภายในที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าดูแลทรัพย์สินและงานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับรถส่วนกลาง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับรถส่วนกลาง 
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท  
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนกลาง  บ ารุงรักษารถยนต์  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าและงานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
 
 
 
  
 
  



    
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน จ านวน 432,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ 
ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน จ านวน 4 อัตรา  ค่าจ้างเหมาบริการ 
เดือนละ 9,000 บาท/อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถ 
พยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าและ 
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

    
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จ านวน 108,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา  
ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่ 
ท าความสะอาด รักษาความสะอาด อาคารที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 
 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 261,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 



ค่าเบี้ยกระกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎร 
กรณีด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
เพ่ือใช้ในราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย                               
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย                                             
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก                                                   
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ                                                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  

        

 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น 
- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ 
รัฐพิธีค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ                                            
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
 
  
  



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    

    
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง                                             
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                              
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                                           
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
 

    
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี 
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของ 
ประชาชนที่มีต่อการให้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 51 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 8 หน้า 52 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัด)  
  

    
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ  พนักงานจ้างและประชาชนต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและประชาชนต าบลขามเฒ่า เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 51 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  
  



    

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าท่ีพัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในกา 
รฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 52 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
ในเขต ต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
แก่ประชาชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 51 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  



    
-โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(แทนต าแหน่งหว่าง) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น(แทนต าแหน่งหว่าง) เช่น ค่าใช้จ่าย 
ส าหรับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนด  
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สงิหาคม 2563 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด) 
  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและ 
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน พระบรมฉายาลักษณ์ แผง 
ปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงานหรือ 
ป้ายต่างๆที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 
 
 
 



แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่  
29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่  
27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

        

 
      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับ 
ตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่อง 
ส่งสัญญาณ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ 
โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาน ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
 
 



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  

        

 
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า ถ้วยชาม ช้อมส้อม 
กระจกเงา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส 
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง 
ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบอาหาร 
อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  



   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป อิฐ 
หรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้นฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
  

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย  
คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู 
สายไมล์ เพลา ฟิลม์ กรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เครื่องยนต์(อะไหล่) 
เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย  
สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ถังน้ ามัน 
ไฟหน้า ไฟเบรก กันชนรถยนต์เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอริคฯลฯ 
 
 
 
 



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็น  
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ ที่เป็นครุภัณฑ์หรือ 
พาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือที่ใช้ในกรณีท่ีขอรับ 
การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ จากส่วนราชการอ่ืนฯลฯ 
โดยใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือภารกิจที่ 
หน่วยงานอื่นขอร้องตามอ านาจหน้าที่ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  



   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ซึ่งเป็น วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว  
กระบอกตวง เบ้าหลอม ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องวัด 
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ส าล ีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์  
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด ถุงมือ  
ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอก ควันก าจัดยุง หน้ากากอนามัย  
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ซึ่งเป็น 
วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์(Sprinkler) จอบหมุน  
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว  
เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(ส าเร็จรูป)  
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศรัตรูพืชและ 
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า  
น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ 
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มไสลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ   
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  

  



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk, 
Digital Video Disk,FLASH Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ 
(Cut Shee Feeder)เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
แบบต่างๆ เราเตอร์(Router)ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
 
 
 
  
  

  



   
วัสดุจราจร จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น สัญญานไฟกระพริบ สัญญานไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ 
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ  
แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ 
 สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท  
0808.2/ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 521,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 330,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในส านักงาน/ในที่สาธารณะ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
  
  

  



   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ในส านักงาน/ 
ในพ้ืนที่สาธารณะ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

  

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในส านักงาน  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง 
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

  

  

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ฯลฯ 
 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 175,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร 
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ 
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  
และให้หมายรวมความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ   
ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งต่อปี)ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

  

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็ปไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
(ระบบ CLOUD,HOSTING)  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
 

  



-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด)  
  

  
งบลงทุน รวม 92,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 92,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
-โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จ านวน 92,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ   
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว  เครื่องละ 23,000 บาท   
จ านวน 4 เครื่อง   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution)(พิกเซล) 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Smart TV) 
5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA  
U webOS หรืออ่ืนๆ 
6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อ 
สัญญาณภาพและเสียง 
7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ 
เพลง และภาพยนตร์ 
8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล(Digital) ในตัว 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด) 
 
 
  
  

  



  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี และปกป้องสถาบัน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอโนนสูงโครงการสนับสนุนการจัดงาน 
รัฐพิธีและปกป้องสถาบัน 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 2พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ 
ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ 
ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 หน้า 51 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(ส านักปลัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 6 หน้า 52 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,811,210 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,662,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,662,600 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,620,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน 4 อัตรา  
ระยะเวลา 12 เดือน  ดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
2) นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)  
  

  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท ระยะเวลา  12 เดือน  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
  
  

  



  
งบด าเนินงาน รวม 1,078,710 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 342,710 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 218,110 บาท 

      

  1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เป็นเงิน  68,110 บาท 
(กองคลัง) 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นเงิน  150,000  บาท 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค0402.5/ว156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

  

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 99,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อ/ค่าช าระราคาบ้านส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
  
 
 
 
  

  



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจ า   
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงิน 
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

  

   
ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชี จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชี 
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 9,000 บาท  
ปฏิบัติงานช่วยงานลงบัญชีทะเบียนรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน  
ลงสมุดเงินสดรับ-เงินสดจ่ายประจ าวันลงสมุดคู่มือเบิกจ่ายเงิน 
ตามฎีกาเบิกจ่ายประจ าวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
  
  

  



    
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานพัฒนารายได้ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานพัฒนารายได้ 
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการ 
เดือนละ 9,000 บาท ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารจาก 
เจ้าหน้าที่และน าเสนอผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือในการ 
 รับช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ การรับ-ฝากเงิน และ 
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

    
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานพัสดุและทรัพย์สิน 
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท  
ปฏิบัติงานช่วยงานพัสดุ จัดท าเอกสาร รายงาน การจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าเดือน จัดท าทะเบียนคุมมัดจ าประกันสัญญา 
จัดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
  
  

  



    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับรถส่วนกลาง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลขับรถส่วนกลาง 
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท  
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนกลาง  บ ารุงรักษารถยนต์  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าและงานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

  

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยกระกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎร 
กรณีด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
เพ่ือใช้ในราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา 
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 

  



-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน 
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและ 
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ 
จ่ายจากค่าวัสดุ 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา 
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

   
ค่าวัสดุ รวม 213,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน พระบรมฉายาลักษณ์ แผง 
ปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงานหรือ 
ป้ายต่างๆที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 
แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย  
คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ ล๊อคพวงมาลัย ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู 
สายไมล์ เพลา ฟิลม์ กรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เครื่องยนต์(อะไหล่) 
เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย  
สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ถังน้ ามัน 
ไฟหน้า ไฟเบรก กันชนรถยนต์เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอริคฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

  



   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็น  
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน  เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง 
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่ 
กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือน แบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มไสลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ   
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่  
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 

  



-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก 
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk, 
Digital Video Disk,FLASH Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
 ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น 
อักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช่น RAM  คัตชีทฟีดเตอร์ 
(Cut Shee Feeder)เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เครื่องอ่าน 
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เราเตอร์(Router)ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

  



-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  

  

  
งบลงทุน รวม 69,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 69,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
-เครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดตรง  
ท าลายครั้งละ 20   แผ่น  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นแบบท าลายขั้นต่ าต่อครั้ง 
2) ขนาดกระดาษหลังท าลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)  
  

    
-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 11,400 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้ละ 5,700 บาท  
จ านวน  2 ตู้ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)  
  

  

    
-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 6,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  มีหูลิ้นชัก 
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด) 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน(8 Thread)และมีเทคโนโลยี 
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boot หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz  
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาด 
ไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ 
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI  หรือ VGA  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้ง 
ภายใน(Internal) หรือภายนอก (External)  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
 
 
 
 
 

  



-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)  
และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 392,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 376,080 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 376,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน 1 อัตรา  
ระยะเวลา 12 เดือน  
-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 16,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่ 
มท 0804.5/ว1634 ลงวันที ่22 กันยายน 2557  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่ 
มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่25 กันยายน 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่ 
มท 0810.4/ว1123 ลงวันที ่9 เมษายน 2563  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่ 
มท 0810.4/ว4024 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2563  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่ 
มท 0810.4/ว694 ลงวนัที ่2 เมษายน 2564  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่ 
มท 0810.4/ว3048 ลงวันที ่21 ธันวาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 45 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

  



    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
 และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 45 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(ส านักปลัด) 
 
 
  
 
  

  



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,772,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,365,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,365,760 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,023,760 บาท 

      

  1.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 อัตรา  
ระยะเวลา 12 เดือน  ดังนี้ 
    1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
    2) นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการครู ศพด. 
อบต.ขามเฒ่า จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก(จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  

  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท   
ระยะเวลา  12 เดือน   
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
  
  

  



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 288,000 บาท 

      

  1. เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
2.  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 1 อัตรา  ระยะเวลา 12 เดือน 
-ผู้ดูแลเด็ก (จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม)  
  

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา  เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน  
ดังนี้ 
-ผู้ดูแลเด็ก (จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  
งบด าเนินงาน รวม 406,260 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 78,260 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 53,260 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/ 
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงิน 
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 
 
 
 
 
 
  
  

  



   
ค่าใช้สอย รวม 241,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน 2 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท 
ปฏิบัติงานช่วยครูผู้ดูแลเด็ก การจัดประสบการณ์เรียนรู้  
การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการ 
ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของเด็กเล็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ 
ตามระเบียบที่ก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
  

  

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยกระกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎร 
กรณีด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท า 

  



 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
เพ่ือใช้ในราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา                                             
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย                                         
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและ                                                    
ค่าสาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/                                           
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ                                         
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย                                      
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                             
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง                                    
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                     
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                                         
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 
 

  



 
  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและ 
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  

  

   
ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน พระบรมฉายาลักษณ์ แผง 
ปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงานหรือ 
ป้ายต่างๆที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 
แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า ถ้วยชาม ช้อมส้อม 
กระจกเงา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส 
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง 
ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบอาหาร 
อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 
 
 

  



-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ 
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มไสลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ   
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909 
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 
 
 
 
 
  

  



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk, 
Digital Video Disk,FLASH Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) 
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีดเตอร์ 
(Cut Shee Feeder)เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box)เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เครือ่งอ่าน 
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เราเตอร์(Router)ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 
 
 
  

  

        

 
      



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,956,150 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,129,150 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 239,250 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 84,900 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษาเช่น  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขามเฒ่า (เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า) 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เป็นไปตาม 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน 
ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
-ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ฉบับที่2)ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 หน้า 54 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 
  
  

  



    
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 154,350 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า จ านวน 30 คน 
คนละ 21บาท จ านวน 245 วนั 
เป็นไปตาม 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร                                           
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน                                              
ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                          
ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
-ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                                                  
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป                                            
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                             
(ฉบับที่2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด                                                 
ที ่มท 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย                                                     
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)                                                           
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 หน้า 54 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   

   
ค่าวัสดุ รวม 889,900 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 889,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัววัสดุสิ้นเปลือง อาหารเสริม(นม) 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุน 
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง 
ดังนี้  โรงเรียนบ้านไพ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า  
โรงเรียนบ้านหนองพลอง โรงเรียนไตรคามสามัคคี                                               
และโรงเรียนเกรียมโนนส าโรง)                                                                            
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)                                                       
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 4 หน้า 55 

  



2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า จ านวน 260 วัน  
เป็นไปตาม 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่                                                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน                                        
อุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ                                             
พ.ศ.2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
-ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                                     
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป                                           
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                             
(ฉบับที่2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด                                     
ที ่มท 0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย                                             
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)                                                
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 หน้า 54 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,827,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,827,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

จ านวน 1,827,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เป็นเงินอุดหนุนจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า จ านวน 5 แห่ง 
ดังนี้ โรงเรียนบ้านไพ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า โรงเรียนบ้านหนองพลอง  
โรงเรียนไตรคามสามัคคีและโรงเรียนเกรียมโนนส าโรง  
จ านวน 200 วัน 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร                                     
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                                          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 5 หน้า 55 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                       
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 375,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ ขยะตามนโยบายขอรัฐ 
"ประเทศไทยไร้ขยะ" 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยตามนโยบายของรัฐ "ประเทศไทยไร้ขยะ" เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและ 
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 49 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(ส านักปลัด)  
  

  

    
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

  



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 98 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(ส านักปลัด) 
  

    
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้าฯ เช่น ค่าส ารวจประชากรสัตว์สุนัขและแมวฯ  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.5/ว1754 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 47 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



  
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนส ารับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 15 หมู่บ้าน 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3 หน้า 98 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ส านักปลัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าน้ ามันดีเซล ค่าน า้มันเบนซิน  
น้ ามันหล่อลื่น ผสมการฉีดพ่นหมอกควัน 
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่น น้ ายาเคมีอ่ืนๆ ค่าทรายเคลือบสารเคมี  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม  
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 98 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(ส านักปลัด) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,326,950 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,198,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,198,680 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,156,680 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
2) นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม)  
  

  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 อัตรา  
อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ระยะเวลา  12 เดือน   
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
  
  

  



  
งบด าเนินงาน รวม 128,270 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 101,270 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 48,470 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)  
  

  

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้เงินซื้อบ้าน/ค่าช าระราคาบ้าน 
ส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 (กองสวัสดิการสังคม)  
 

  

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจ า 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 
 
   

  



-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257 
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงิน 
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  
  

   
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยกระกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง 
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง 
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  

  



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง 
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 (กองสวัสดิการสังคม)  
  

  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและ 
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
 
  

  



   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน พระบรมฉายาลักษณ์ แผง 
ปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงานหรือ 
ป้ายต่างๆที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 
แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061 
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
 
 
 
 
  

  



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk, 
Digital Video Disk,FLASH Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ 
ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
(Key Board)เมนบอร์ด(Main Board)เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) 
 เช่น RAMคัตชีทฟีดเตอร์(Cut Shee Feeder)เมาส์(Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box)เครื่องกระจาย 
สัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เครื่องอ่าน 
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เราเตอร์(Router)ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909 
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
 
  

  



 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ประชาชนในเขต ต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในเขตต าบลขามเฒ่า เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 99 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



    
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ส าหรับการสงเคราะห์ตามระเบียบ 
กฎหมายก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องใน 
การจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 47 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 100 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(ส านักปลัด)   
  

  

    
โครงการฝึกอบรมในการปกป้อง สถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมในการปกป้องสถาบัน 
ส าคัญของชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 53 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(ส านักปลัด) 
  

  



    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเมือง การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาการเมือง 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 98 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (ส านักปลัด)  
  

  

    
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อย่างยั่งยืน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ 
จัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 96 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(ส านักปลัด) 
  

  



    

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ิมศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในเขต 
ต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และประชาชนในเขตต าบลขามเฒ่า เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 หน้า 96 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(กองสวัสดิการสังคม)  
  

  

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมท้องถ้องถิ่น 
ปลอดทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 หน้า 53 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(ส านักปลัด)  

  



    
โครงการยกย่องเชิดชูพ่อตัวอย่าง ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกย่องเชิดชูพ่อตัวอย่าง 
ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา  
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 48 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม)  
  

  

    
โครงการยกย่องเชิดชูแม่ตัวอย่าง ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกย่องเชิดชูแม่ตัวอย่างที่ท า 
ประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 48 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) 
  
  
 

  



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก 
และเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 97  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  

  

    
โครงการฝึกอบรมอ่ิมบุญจูงลูกหลานเข้าวัด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอ่ิมบุญจูงลูกจูงหลานเข้าวัด 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
 
 

  



เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 44  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยาเสพติดองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลขามเฒ่า 

จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อ 
วัสดุ-อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่หห์รือถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าจ้างเหมา 
เครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายส าหรับพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่ม น้ า น้ าแข็ง ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและ 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 12หน้า 97 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ 
ของท้าวสุรนารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3 หน้า 44 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (กองสวัสดิการสังคม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



    
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา                                    
เนื่องในวันวิสาขบูชาเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ                             
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและ                                      
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564                                   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 44 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,504,560 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 995,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 995,940 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 794,520 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี  จ านวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 
ดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการกองช่าง 
2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
  

  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ระยะเวลา  12 เดือน  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 148,680 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
อัตราเดือนละ  12,390 บาท จ านวน 1 อัตรา  
ระยะเวลา 12 เดือน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)   
  

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,740 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 895 บาท ระยะเวลา 12 เดือน 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
  
  

  

  
งบด าเนินงาน รวม 487,620 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,620 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 39,620 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้เงินซื้อบ้าน/ค่าช าระราคาบ้าน 
ส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่องประเภทและอัตรา 
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าใช้สอย รวม 227,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานกองช่าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานกอง
ช่าง จ านวน 2 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน  งานแบบแผนและก่อสร้าง  
งานควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง  งานอ านวย
ความสะดวก งานบริการประชาชน งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตามระเบียบก าหนด ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง) 
 

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยกระกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎร 
กรณีด าเนินการเอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
เพ่ือใช้ในราชการ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

      



เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444  
ลงวันที่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง 
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและ 
ค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ 
จ่ายจากค่าวัสดุ 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว40444 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง) 

      

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน พระบรมฉายาลักษณ์ แผง 
ปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงานหรือ 
ป้ายต่างๆที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 
แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition)ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป 
ตัวเย็บกระดาษ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
 
 
 
 
  
  
 

  

        

 
      



   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับ 
ตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่อง 
ส่งสัญญาณ ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ 
โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาน ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 
      



   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป อิฐ 
หรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้นฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็น  
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ ที่เป็นครุภัณฑ์หรือ
พาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือที่ใช้ในกรณีท่ีขอรับ
การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ จากส่วนราชการอ่ืน
ฯลฯ  โดยใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือภารกิจ
ที่หน่วยงานอื่นขอร้องตามอ านาจหน้าที่ 
 
 
 

      



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง) 
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น  
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk, 
Digital Video Disk,FLASH Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล  
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด(Main Board)เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่น RAMคัตชีทฟีดเตอร์(Cut Shee Feeder) 
เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card)  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เราเตอร์(Router)ฯลฯ 
 
 
 
 
 

    



เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2061  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358  ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  
  

  
งบลงทุน รวม 21,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 21,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
-เครื่องตบดิน จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2) น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตาม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง) 
 
 
 
 

      



 
งานก่อสร้าง รวม 5,108,300 บาท 

  
งบลงทุน รวม 5,108,300 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,108,300 บาท 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า จ านวน 3,567,600 บาท 

      

  ขนาดกว้าง 16.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกว่า  320.00 ตารางเมตร แบบรูปรายการละเอียด
ตามท่ี อบต.ขามเฒ่า ก าหนด  
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2 
/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 
(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านหนองพลอง  
ถึงบ้านโนนกระถิน หมู่ที่ 4 

จ านวน 476,400 บาท 

      

  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.00-0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด  
(รายการละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่า ก าหนด) 
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1837  
ลงวันที่ 11 กันยายน  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ29 หน้า 66 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง(กองช่าง) 
 
 
 
  

    



    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแท่ง  ชุมกลาง  
ถึง นานางส ารวย  ช่วยงาน หมู่ที่ 9 

จ านวน 432,800 บาท 

      

  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.00-0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด  
(รายการละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่า ก าหนด)   
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1837  
ลงวันที่ 11 กันยายน  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ88 หน้า 82 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง(กองช่าง)  
  

  

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางพิจิตร์  รอดกลาง ถึงสวน
นางน้อม  ประจวบกลาง หมู่ที่ 15 

จ านวน 191,500 บาท 

      

  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.00-0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด  
(รายการละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่า ก าหนด)  
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1837  
ลงวันที่ 11 กันยายน  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ125  หน้า 93 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
  
  

  



    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายไว  มุ่งกรอกกลาง  
ถึงบ้านนายเกษม  บ ารุงกลาง หมู่ที่ 10 

จ านวน 440,000 บาท 

      

  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ 0.00-0.25 เมตร และวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร 2 จุด จ านวน 16 ท่อน  พร้อมติดตั้ง 
ป้ายโครงการ 1 ชุด (รายการละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่า ก าหนด) 
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1837  
ลงวันที่ 11 กันยายน  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ94 หน้า 84 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม 
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและ 
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0810.6/ 
ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.6/ว ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 49 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช 
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวงเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯลฯ 
เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0810.6/ว1470  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ 
ว ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2 หน้า 50 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(ส านักปลัด) 
  
  

  

 

 
 


