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อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง 

 















รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตำบลเทวราช 

อำเภอไชโย   จังหวัดอางทอง  
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  24,000,000  บาท แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง                รวม   4,557,800   บาท 
  งบกลาง                 รวม   4,557,800   บาท   
    งบกลาง               รวม   4,557,800   บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              จำนวน   100,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ใหแก 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางท้ังป 
ท่ีอบต.จะตองจายเพ่ือสมทบคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง โดยคำนวณจากคาจาง 
ตามงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังป  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9  
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
  4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                  จำนวน   5,000   บาท   
- เพ่ือจายเปนเงินทดแทนพนักงานจางจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน  
ในอัตรารอยละ  0.2  ของคาจางท้ังปท่ี อบต. จะตองจาย โดยคำนวณจากคาจาง 
ตามงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ท้ังป  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบยีบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง เรื่อง สิทธิประโยชนของ 
พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2554 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 
 
  



เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ            จำนวน   3,079,400   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 
และมีสัญชาติไทยตามชวงอายุซ่ึงไดรับการอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถ่ินใหเปนผูมีสิทธิ 
ไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพใหกับประชาชนท่ีมีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนท่ี 
องคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
  2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ อปท.  
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 80 ลำดับท่ี  2 
(สำนักปลัด)       

เบ้ียยังชีพความพิการ                จำนวน   962,400   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพคนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการ   
ซ่ึงไดรับการอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถ่ินใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
เพ่ือการยังชีพใหกับประชาชนท่ีมีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
  2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ อปท.  
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา  80 ลำดับท่ี  3 
(สำนักปลัด)   



เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส                          จำนวน   12,000   บาท 
 - เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทำการ 
วินิจฉัยแลว ซ่ึงไดรับการอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถ่ินใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
เพ่ือการยังชีพใหกับประชาชนท่ีมีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
  2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ อปท.  
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา  80 ลำดับท่ี 1 
(สำนักปลัด)   

เงินสำรองจาย                  จำนวน   50,000   บาท 
  - เพ่ือเปนรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปองกัน 

และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม  เพ่ือชวยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                                           

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/0684    
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสำหรับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย 
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)   

รายจายตามขอผูกพัน       
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)        จำนวน   308,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)   
โดยคำนวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 จากประมาณการรายรับทุกประเภท   
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป (ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู  
เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน ไมตองนำมาคำนวณ) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ประมาณการรายรับยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงินบริจาค 
และเงินอุดหนุนไวท่ี 15,400,000 บาท   



-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจำป  
สมทบเขาเปนกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการทองถ่ิน พ.ศ. 2563 
  4) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 31  
ลงวันท่ี  21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ขาราชการสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(สำนักปลัด)      

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตำบลเทวราช (สปสช)            จำนวน   36,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินสมทบรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เทวราช  
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 และตามประกาศ 
คณะกรรมหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ เพ่ือสนับสนุนให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนนิงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 
  2) ประกาศคณะกรรมหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ  
เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561   
(กองสาธารณสุข)       

เงินชวยพิเศษ         
   เงินชวยคาทำศพขาราชการ/พนักงาน                จำนวน   5,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินชวยคาทำศพขาราชการ/พนักงานจาง เงินชวยคาทำศพพนักงานจาง 
ในกรณีท่ีขาราชการสวนทองถ่ินหรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
ถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้     
  1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บำเหน็จบำนาญ และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการจายเงินชวยพิเศษ กรณี ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
ผูรับบำนาญ ลูกจาง และ พนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 
(สำนักปลัด) 
 
 
 
 

 



แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป                รวม   6,866,560   บาท  
  งบบุคลากร                รวม   5,434,680   บาท 
  เงินเดือน (ฝายการเมือง)              รวม   1,447,680   บาท 
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                          จำนวน   514,080   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตำบล  
จำนวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท   
และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตำบล   
จำนวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จำนวน  12 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท   
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2554  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนฐานในการคำนวณ  
ชวงรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10-25 ลานบาท 
(สำนักปลัด)    

คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก                                จำนวน   42,120   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบล   
จำนวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
และเงินคาตอบแทนประจำตำแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  
จำนวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสอืสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน 
เปนฐานในการคำนวณ ชวงรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10-25 ลานบาท 
(สำนักปลัด)     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก              จำนวน   42,120   บาท 
  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตำบล  

จำนวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จำนวน  12 เดือน เปนเงิน 21,000  บาท   
และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  
จำนวน  2 อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120 บาท   
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสอืสั่งการ  ดังนี ้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน 



เปนฐานในการคำนวณ ชวงรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10-25 ลานบาท 
(สำนักปลัด)     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                    จำนวน   86,400   บาท 
นายกองคการบริหารสวนตำบล 

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล  
จำนวน 1 อัตราๆ  ละ 7,200  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสอืสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนฐาน 
ในการคำนวณ ชวงรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10-25 ลานบาท 
(สำนักปลัด)        

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/           จำนวน   762,960   บาท 
เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  11,220  บาท/เดือน , 
เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 9,180  บาท/เดือน  
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  อัตราละ  7,200  บาท/เดือน   
เงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 7,200  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสอืสั่งการ  ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน 
เปนฐานในการคำนวณ ชวงรายไดขององคการบริหารสวนตำบลเกิน 10-25 ลานบาท 
(สำนักปลัด)     

เงินเดือน (ฝายประจำ)                รวม   3,987,000   บาท  
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น         จำนวน   3,000,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจำปและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงานสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณ 2565 จำนวน  12  เดือน   
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน 
ตามตำแหนงและอัตรา  ดังนี้ 
  (1) ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน  1  อัตรา 
  (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
  (3) หัวหนาสำนักปลัด  จำนวน  1  อัตรา 
  (4) นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน  1  อัตรา 
  (5) นิติกร  จำนวน  1  อัตรา 



  (6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน  1  อัตรา 
  (7) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 
  (8) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดโควตา 
และวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
และลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
(สำนักปลัด) 

 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น           จำนวน   84,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหกับตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท ประจำปงบประมาณ 2565   
จำนวน 12 เดือน   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจำสวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 
  2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัด) 

เงินประจำตำแหนง             จำนวน   168,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบล/รองปลัด 
องคการบริหารสวนตำบล/หัวหนาสวนราชการ  ดังนี้   
  (1) ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ในอัตราเดือนละ 7,000  บาท  จำนวน 12  เดือน   
เปนเงิน  84,000  บาท 
  (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  
เปนเงิน 42,000  บาท      
  (3) หัวหนาสำนักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จำนวน 12 เดือน   
เปนเงิน  42,000  บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจำสวนราชการ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา 
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัด) 
 
 



 
 

คาตอบแทนพนักงานจาง            จำนวน   680,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน 
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  จำนวน 4 อัตรา ประจำปงบประมาณ 2565   
จำนวน  12  เดือน  ดังนี้ 
1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานบันทึกขอมูล)  จำนวน  1  อัตรา 
2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  จำนวน  1  อัตรา 
3) พนักงานจางตามภารกิจ  (แมครัว)  จำนวน  1  อัตรา 
4) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จำนวน  2  อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและ 
การใหลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
2) ประกาศ ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัด) 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง              จำนวน   55,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจางตามภารกิจและ 
พนักงานจางท่ัวไป สังกัดสำนักปลัด ประจำปงบประมาณ 2565 จำนวน  12  เดือน  
โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
  1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานบันทึกขอมูล)  จำนวน  1  อัตรา 
  2) พนักงานจางตามภารกิจ  (แมครัว)  จำนวน  1  อัตรา 
  3) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จำนวน  2  อัตรา 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตำบลไดรับเงินเพ่ิม    
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(สำนักปลัด)    

งบดำเนินงาน                  รวม   1,431,880   บาท 
   คาตอบแทน                  รวม    494,000    บาท  
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น      จำนวน   100,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ   เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน 
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป) ประจำปงบประมาณ 2565 ใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน  
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป สังกัดสำนักปลัด ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการ 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 



  2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข  
และวิธีการกำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป 
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี อบต.ไดมีคำสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ 
หนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐขององคการบริหารสวนตำบล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- คาตอบแทนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับเจาหนาท่ีท่ีเปนผูปฏิบัติ 
งานเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เชน  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช  ประธานกรรมการและกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรับ 
การแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนตำบล 
เทวราช ท่ีไดรับคำสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7                          
พ.ศ. 2562 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
- คาปวยการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เพ่ือจายเปนคาปวยการใหกับอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งของอบต.เทวราช ตามท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานตลอดจนคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร 
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(สำนักปลัด)             

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน 
และพนักงาจาง สังกัดสำนักปลัด ซ่ึงไดรับคำสั่งจากอบต.ใหปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ  
ตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(สำนักปลัด)     



คาเชาบาน              จำนวน   360,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน/กูยืมเงินเพ่ือซ้ือ/สรางบานจากสถาบันการเงิน 
ใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน  สังกัดสำนักปลัด ตามสิทธิท่ีจะไดรับ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร        
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ                   จำนวน   24,000   บาท 
  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ินตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2563 
  2) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0803/     
ว 1308 ลงวันท่ี  4 กรกฎาคม 2559 แนบทายหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด ท่ี กค  0422.3/ว 257  
ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
รวมท้ังท่ีกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ิมเติม 
(สำนักปลัด) 

คาใชสอย                          รวม   496,880   บาท  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ            จำนวน   246,880   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เชน ขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำป/เพ่ิมเติม , แผนพัฒนาทองถ่ิน ฯ 
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (เปนคาใชจายในการจางเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลหรือ 
บุคคลธรรมดาท่ีมีลักษณะเปนงานบริการจากผูรับจางเปนรายชิ้น/งาน/โครงการ   
เชน คาจางท่ีปรึกษา  คาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
คาจางปรับปรุงโดเมน Website  คาจางรักษาความปลอดภัย คาจางทำความสะอาด  ฯ 
- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทำเพ่ือใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสำนักงาน  
หรือปายอ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง 
- คาเชาทรัพยสิน เชน ท่ีดิน อาคาร เครื่องถายเอกสาร ฯ   
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ 
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ 
สิ่งพิมพตาง ๆ ) 
- คาธรรมเนียมตาง ๆ  
- คาใชจายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  
- คาเบี้ยประกันภัย เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตของสวนราชการ ไดแก   
รถดับเพลิงเอนกประสงค , รถยนตสวนกลาง ,  รถจักรยานยนต ฯ ท่ีเปนทรัพยสินของ อบต.เทวราช  
- คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  



- คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป 
ในลักษณะ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)         

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
- คารบัรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
- คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ  
- คาใชจายในการจัดประชุมราชการ และใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกล 
ผานดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร      
คาเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถานท่ีประชุม คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปน เปนตน   
การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถเบิกคาใชจายได   
ตองเปนการประชุมท่ีเก่ียวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือนำผลจากการประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
เพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจ 
ในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟงปญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ  
ประสานงานหรือแกไขปญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้ 
  2.1 การประชุมราชการภายในหนวยงานประจำเดือน 
  2.2 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  2.3 การประชุมสภาทองถ่ิน หรือคณะกรมการท่ีสภาทองถ่ิน 
  2.4 การประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนท่ีกฎหมาย ระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  2.5 การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.6 การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน 
  2.7 การประชุมกรณีอ่ืนท่ีจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
 



  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)  

รายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ        
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                       จำนวน   50,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับการเดินทางไปราชการใหกับเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(สำนักปลัด)         

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น         จำนวน   100,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล      
เทวราช  อาทิเชน  คาวัสดุ  อุปกรณในการเลือกตั้ง  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม   
คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของในการดำเนินการเลือกตั้ง   
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
  2) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ  การใชเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
และผูบริหารทองถ่ิน 
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
และ ผูบริหารทองถ่ิน 
-ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 70 ลำดับท่ี 8 
(สำนักปลัด)    

คาบำรุงรักษาและซอมแซม               จำนวน   80,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซม บำรุงรักษาทรัพยสินท่ีอยูในความดูแลและรับผิดชอบของ 
สำนักปลัดเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 



  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254    
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา 
ตั้งงบประมาณในลักษณะคาใชสอย วัสดุ  
และสาธารณูปโภค 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)   

คาวัสดุ                  รวม   185,000   บาท      
   วัสดุสำนักงาน               จำนวน   40,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงาน (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ 
ประกอบและอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   
  (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (4) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี    
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯ  อาทิเชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด หมึก   
แผนปายชื่อสำนักงาน  ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ไมบรรทัด คลิป แฟม  
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องคิดเลข กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง นาิกา ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                        
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ                 จำนวน   5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ 
และอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
 
 



  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน   
อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  โทรโขง  ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ดอกลำโพง  
หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 

วัสดุงานบานงานครัว                จำนวน   10,000   บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะเพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  
(ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล) โดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน   
อาทิเชน  หมอ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ำ จานรอง  ผงซักฟอก สบู น้ำยาดับกลิ่น  
แปรง ไมกวาด  ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา กระติกน้ำรอน กระติกน้ำแข็ง ถังแกส เตา  
ผาปูโตะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2562                                                                                                                  
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง               จำนวน   10,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ 
ประกอบและอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน   
อาทิเชน กรวยราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโคงมน  แมแรง  
ยางรถยนต ฟลมกรองแสง หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก ฯลฯ 
 
 
 



- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)  

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน              จำนวน   50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ 
ประกอบและอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน   
อาทิเชน  แกสหุงตม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี  
น้ำมันเครื่อง    ถาน กาซ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร               จำนวน   5,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ 
ประกอบและอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้    
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน 
อาทิเชน  ขาตั้งกลอง  ปายไฟแจงเตือนแบบลอลาก  ปายประชาสัมพันธ  เมมโมรี่การด   
แผนซีดี เอกสารเผยแพรผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                                      
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)    



วัสดุเครื่องแตงกาย                จำนวน   5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ 
และอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน   
อาทิเชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมายตางๆ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ 
(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำ อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของ 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)      

วัสดุคอมพิวเตอร               จำนวน   20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ 
ประกอบและอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
  (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (4) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี    
คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน  อาทิเชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล  
หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร แผนกรองแสง สายเคเบิล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ 
แบบเลเซอร แปนพิมพ เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป เมาส ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 
 
 
 



วัสดุเครื่องดับเพลิง               จำนวน   30,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ 
และอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน   
อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง วาลวน้ำดับเพลิง ทอสายสงน้ำ สายดังเพลิง  
อุปกรณดับไฟปา(เชน สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)   

วัสดุจราจร                 จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุดนตรี  (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ 
และอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม   ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (3) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี   คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน   
อาทิเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงก้ันจราจร ปายเตือน  
แทนแบริเออร ปายไฟหยุดตรวจ แผนปายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ  
ยางชะลอความเร็วรถ ฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)  

คาสาธารณูปโภค                   รวม   256,000   บาท 
   คาไฟฟา               จำนวน   150,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาในสำนักงานท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล/ 
อาคารสถานท่ีสาธารณะ หรืออาคารสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช รวมท้ังคาใชจายท่ีตองชำระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน 
 



- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)    

คาน้ำประปา คาน้ำบาดาล               จำนวน   5,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาน้ำประปาในสำนักงานท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล / 
อาคาร สถานท่ีสาธารณะ หรืออาคารสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช รวมท้ังคาใชจายท่ีตองชำระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)     

คาบริการโทรศัพท                  จำนวน   5,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง 
คาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  
เชน คาเชาเครื่อง, คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
องคการบริหารสวนตำบล 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)  

คาบริการไปรษณีย                 จำนวน   2,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย  
คาธรรมเนียมการ โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)   
สำหรับใชในราชการขององคการบริหารสวนตำบล 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)    

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                       จำนวน   86,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจาย 
เก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืน ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและ 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  คาตอสัญญาณจีพีเอส ฯ สำหรับใชในราชการของ 
องคการบริหารสวนตำบล 
 
 



- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด) 

คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ             จำนวน   8,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซตและคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการบริการสาธารณะ 
ทางดานขอมูลใหกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการ การสืบคนขอมูล การลงขอมูลในการปฏิบัติงาน  
การติดตอราชการ การประสานงาน ฯ ในราชการขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สำนักปลัด)  

งานบริหารงานคลัง               รวม   1,675,940   บาท  
งบบุคลากร                 รวม   1,313,940   บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)               รวม   1,313,940   บาท  
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น         จำนวน   687,120   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  
สังกัดกองคลัง จำนวน  12 เดือน ตามกรอบโครงสรางแผนอัตรากำลัง 3 ป  
(พ.ศ. 2564-2566) ดังนี้  
  1. ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 
  2. ตำแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
  1) ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดโควตาและ 
วงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
และลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
(กองคลัง)    

เงินประจำตำแหนง                จำนวน   42,000   บาท   
- เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนงรายเดือน สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน สายงานผูบริหาร  
สังกัดกองคลัง  ในตำแหนง ผูอำนวยการ กองคลัง   จำนวน  1 อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการ 
และลูกจางประจำสวนราชการ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารบุคคลทองถ่ิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
(กองคลัง)   



คาตอบแทนพนักงานจาง            จำนวน   543,720   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางรายเดือน เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป สังกัดกองคลัง องคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช ไดแก 
  1. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
  2. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 
  3. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จำนวน 1 อัตรา 
  4. ตำแหนง คนงานท่ัวไป จำนวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจาง 
และการใหลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2561 
  2) ประกาศ ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)    

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง             จำนวน   41,100   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  
สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตำบล 
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองคลัง)     

งบดำเนินงาน                   รวม   362,000   บาท 
คาตอบแทน                  รวม   142,000   บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น        จำนวน   20,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตำบล 
และพนักงานจาง  สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเทวราช ไดแก  
ผูอำนวยการกองคลัง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางท่ัวไป ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข  
และวิธีการกำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป 
(กองคลงั)    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน 
และพนักงาจาง สังกัดกองคลังซ่ึงไดรับคำสั่งจากอบต.ใหปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
ตามอัตราและหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 



- เปนไปตามพระราชบญัญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองคลัง)  

คาเชาบาน              จำนวน   102,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบานกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ/สรางบานจากสถาบันการเงิน ใหแก  
พนักงานสวนทองถ่ิน สังกัดกองคลัง ตามสิทธิของผูมีสิทธิท่ีจะไดรับและมีสิทธิเบิกคาเชาบาน     
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง)      

คาใชสอย                  รวม   145,000   บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ            จำนวน   110,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาดำเนินการจางเหมาเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตาง ๆ ดังนี้ 
- คาจางเหมาทำปายประชาสัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธหรือประชาสัมพันธอ่ืนๆ   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทำปาย แผนพับหรือประชาสัมพันธอ่ืนๆ  
เชน ปายประชาสัมพันธภาษี แผนพับประชาสัมพันธภาษีหรือกรณีอ่ืนๆ  ฯลฯ                        
- คาจางเหมาบริการ (เปนคาใชจายในการจางเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 
ท่ีมีลักษณะเปนงานบริการจากผูรับจางเปนรายชิ้น/งาน/โครงการ เชน คาจางเหมาบริการ 
จดมาตรวัดน้ำ  คียขอมูลผูใชน้ำประปา ผูใชบริการกำจัดขยะมูลฝอย และออกใบเสร็จ 
คาน้ำประปาและคาขยะมูลฝอย ตลอดจนตรวจสอบความชำระบกพรองของมาตรวัดน้ำ  
และแจงกองชาง , คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ   
ท่ีจำเปนในกองคลัง   
- คาถายเอกสาร ฯลฯ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางถายเอกสาร หนังสือ ฯลฯ    
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี  ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป 
ในลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง) 



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ      
   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน   20,000   บาท  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหแก ขาราชการและพนักงานขององคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช  สำหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีจำเปนและเก่ียวของในการเดินทางไปราชการตามหลักสูตรการอบรมท่ีหนวยงานอ่ืนๆ จัดข้ึน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง อบต. เทวราช  
รวมท้ังหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดข้ึน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  
เชน การจัดเก็บรายได การจัดทำแผนท่ีภาษี  การเงินการคลัง  การพัสดุ และการปฏิบัติงาน 
ในระบบบัญชคีอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( e-LAAS)  เปนตน   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน   
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองคลัง)    

คาบำรุงรักษาและซอมแซม              จำนวน   15,000   บาท   
- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ ครุภัณฑตางๆ ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของ อบต. 
และอยูในความรับผิดชอบและดูแลของ    
กองคลัง รวมท้ังกรณีการจางเหมา ซ่ึงมีท้ังคาสิ่งของและคาแรงงานของครุภัณฑคาท่ีดิน 
และสิ่งกอสรางของกองคลังซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี 
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณาต้ังงบประมาณในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง)         

คาวัสดุ                    รวม   70,000   บาท 
   วัสดุสำนักงาน              จำนวน   50,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงาน (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ 
และอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   



  (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (4) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯ 
อาทิเชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด หมึก  แผนปายชื่อสำนักงาน   
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ไมบรรทัด คลิป แฟม น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน 
ในสำนักงาน เครื่องคิดเลข กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก ตรายาง นาิกา ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                        
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร                จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร (ท้ังวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ 
และอะไหล) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ 
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
  (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
  (4) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน 
อาทิเชน แผนบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร แผนกรองแสง      
สายเคเบิล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป เมาส ฯ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง) 

คาสาธารณูปโภค           รวม   5,000   บาท 
   คาบริการไปรษณีย                 จำนวน   5,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  
คาธรรมเนียมการ   โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)   
สำหรับใชในราชการขององคการบริหารสวนตำบล  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง)  
 



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            รวม   8,000   บาท 
งบดำเนินงาน             รวม   8,000   บาท  
คาใชสอย              รวม   8,000   บาท  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล            จำนวน   8,000   บาท   

- เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาลสำคัญ  เชน  เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต การจัดกิจกรรมกลุมรณรงค 
เพ่ือการขับข่ีปลอดภัยหรือวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย  เชน คาน้ำดื่ม  อาหารวาง  
ผูเขารวมกิจกรรม  คาจัดทำปายรณรงคประชาสัมพันธ  คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ 
การจัดงาน คาใชจายๆ ท่ีเก่ียวของกับงานนี้ ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1123  
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนาท่ี 73 ลำดับท่ี 5 
(สำนักปลัด) 

แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา             รวม    1,213,200   บาท 
   บุคลากร                  รวม    596,000    บาท  
เงินเดือน (ฝายประจำ)                 รวม    596,000    บาท  
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น           จำนวน   400,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินประจำป  เงินปรับปรุงเงินเดือน   
เงินท่ีใชในการเลื่อนข้ันประจำป ของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน และเงินเพ่ิม 
ตามวุฒิการศึกษา  หนวยงานกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
ไดแก ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  นักวิชาการศึกษา  
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11)  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2560  
  3)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกำหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
  4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
 
 



  5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
  6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี  2)  
ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  2561 
(กองการศึกษาฯ)   

เงินประจำตำแหนง               จำนวน   42,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนงหนวยงานการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
ไดแก  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ   
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชาบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจำสวนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี  3  ธันวาคม  2553 
  3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เรื่อง กำหนดมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
  4)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 10 ลงวันท่ี  22  ธันวาคม  2558   
  5)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี  7  มีนาคม  2539 
(กองการศึกษาฯ)     

คาตอบแทนพนักงานจาง             จำนวน   130,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  
หนวยงานกองการศึกษาฯ ขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช  ไดแก  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังพนักงานจางสี่ป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชาบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2558 
  3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3)  ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  2557 
(กองการศึกษาฯ)       

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง              จำนวน   24,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป   
ไดแก  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังพนักงานจางสี่ป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 
 



  2)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองการศึกษาฯ)  
  

งบดำเนินงาน                    รวม   606,300   บาท  
คาตอบแทน                    รวม   115,000   บาท  
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น           จำนวน  30,000  บาท  

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตางๆ ดังนี้ 
  1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
ไดแก  ผูอำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางท่ัวไป 
  2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือ  จัดจาง หรือคณะกรรมการ 
ท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หรือ จายตามกฎหมาย  ระเบียบ กฎ กระทรวง ขอบังคับ คำสั่ง ฯลฯ 
  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี  6  กันยายน  2561   
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานสวนตำบล  
และพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับคำสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนอกเวลาราชการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ) 

คาเชาบาน                 จำนวน   60,000   บาท 
- เพ่ือเปนคาเชาบาน เชาซ้ือ/กูยืมเงินเพ่ือซ้ือ  /สรางบานจากสถาบันการเงินของ 
พนักงานสวนตำบลผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดแก  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ   
นักวิชาการศึกษา 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)  
     



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ                จำนวน   5,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรใหแกบุตรของพนักงานสวนตำบล 
ผูมีสิทธิเบิกคาการศึกษาบุตร ไดแก  ผูอำนวยการ กองการศึกษาฯ  นักวิชาการศึกษา 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
(กองการศึกษาฯ)    

คาใชสอย                  รวม    451,300   บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ            จำนวน   348,300   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้  
- คาจางเหมาบุคคล บริษัท/หางราน เชน ใหทำงานอยางใดอยางหนึ่ง เชน งานทำความสะอาด   
งานรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทำอาหาร  คาจางเหมาจำกัดปลวก  คาจางติดตั้งโทรศัพท   
คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต จางเหมาใหปฏิบัติงานตาง ๆ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้   
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทำสื่อโฆษณา และเผยแพร 
ประชาสัมพันธกิจการของ อบต. คาใชจายในการจัดทำปายโฆษณา และประชาสัมพันธของ 
กองการศึกษาฯ  เชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ จางทำเอกสารประชาสัมพันธ   
สื่อสิ่งพิมพ  ระบบอินเตอรเน็ตหรือคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้  
- คาถายเอกสารพรอมเขาเลม เพ่ือเปนคาใชจายในการจางถายเอกสาร หนังสือ รูปเลม  
แผนเก่ียวกับ งานดานการศึกษาและงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของกองการศึกษาฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                         จำนวน   3,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณในวันสำคัญตาง ๆ  
วันรัฐพิธี  ท่ีดำเนินงานในระดับตำบล  ระดับอำเภอและระดับจังหวัด อาทิเชน  ธูปเทียนแพ   
พวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  ผาระบาย  พานพุมดอกไมสด  พานพุมดอกไมแหง   
พานพุมเงิน–ทอง  พานพุมวันสำคัญตางๆ หรือ  คาใชจาย อ่ืนๆ  ท่ีเขาลักษณะรายจาย ประเภทนี้   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ       
   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              จำนวน   10,000   บาท   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน   
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอ่ืน ๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม  สัมมนา คาลงทะเบียนตามหลักสูตรการอบรม 
ท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   
พนักงานจาง  ซ่ึงกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  รวมกับหนวยอ่ืนและ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
จัดหลักสูตรอบรมเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลและเปนประโยชน 
ตอประชาชน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษาฯ)      

คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา               จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม สัมมนา ตามหลักสูตรการอบรม 
ท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ หรือ 
พนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงานจาง  ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  รวมกับหนวยอ่ืน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือประโยชน  
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลและเปนประโยชนตอประชาชน  
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษาฯ)       

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสำคัญตางๆ            จำนวน    10,000   บาท 
หรือพิธีกิจกรรมอ่ืนๆ ตามนโยบายของรัฐ และวันสำคัญตางๆ หรือพิธีกิจกรรมอ่ืนๆ  
ตามนโยบายของรัฐ และคำส่ังของทางราชการท่ีเขาลักษณะเชนเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน          

- เพ่ือจายเปนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เชน  คาตกแตงเวที 
คาจัดทำซุมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  คาจัดซ้ือธง ตราสัญลักษณ   
ธงชาติ  พานพุมเงิน – ทองพานพุมดอกไมสดพานพุมดอกไมแหงคาจางเหมา 
จัดทำพลุดอกไมไฟ  คาจางเหมาประดับไฟ คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาใชจายสำหรับ 
การแสดงนาฏศิลปถวายพระพรชัยมงคล หรือถวายพระพร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง  
และเครื่องดื่ม  คาผาเย็น คาจางจัดทำ  ใบประกาศนียบัตรและเกียรติคุณ  คาปาย 
ประชาสัมพันธโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
 
  



- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ)     

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีดวยหัวใจ           จำนวน  10,000  บาท  
- เพ่ือจายเปนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ และอุปกรณ 
ในการทำความสะอาด และปรับปรังภูมิทัศน  คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  
ท่ีจำเปนและเก่ียวของ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้   
- เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาท่ี 67 ลำดับท่ี 1 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา          จำนวน   10,000   บาท  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10         

- เพ่ือจายเปนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 กิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมลงนามถวายความจงรักภักดี เชน  คาตกแตงเวที   
คาจัดทำซุมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  คาจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ  ธงชาติ   
พานพุมเงิน – ทอง  พานพุมดอกไมสด พานพุมดอกไมแหง  คาจางเหมา จัดทำพลุดอกไมไฟ 
  คาจางเหมาประดับไฟ  คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาใชจายสำหรับการแสดงนาฏศิลปถวายพระพร   
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คาผาเย็น  คาจางจัดทำใบประกาศนียบัตรและเกียรติคุณ              
คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้   

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาท่ี 67 ลำดับท่ี 1 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 



  3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ)       

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา           จำนวน   10,000   บาท 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี        

- เพ่ือจายเปนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี  กิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมลงนามถวายความจงรักภักดี เชน  คาตกแตงเวที    
คาจัดทำซุมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คาจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ  ธงชาติ   
พานพุมเงิน – ทอง  พานพุมดอกไมสด พานพุมดอกไมแหง  คาจางเหมาจัดทำพลุดอกไมไฟ   
คาจางเหมาประดับไฟ คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาใชจายสำหรับการแสดงนาฏศิลปถวายพระพร   
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คาผาเย็น  คาจางจัดทำใบประกาศนียบัตรและเกียรติคุณ   
คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของท่ีเขาลักษณะ 
รายจายประเภทนี้   
- เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาท่ี 67 ลำดับท่ี 1 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ 5 ธันวา          จำนวน   10,000   บาท 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการวันพอแหงชาติ 5 ธันวาฯ เชน  พานพุมเงิน – ทอง  
พานพุมดอกไมสด  พานพุมดอกไมแหง   คาตกแตงเวที คาจัดทำซุมนิทรรศการสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ คาจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ  ธงชาติ  คาจางเหมาจัดทำพลุดอกไมไฟ  
คาจางเหมาประดับไฟ  คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาใชจายสำหรับ การแสดงนาฏศิลปถวายอาลัย   
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาผาเย็นคาจางจัดทำใบประกาศนียบัตร 
และเกียรติคุณ คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจำเปนและเก่ียวของ 
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2651 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 67 ลำดับท่ี 1 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2562 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ)   

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 สิงหา          จำนวน   10,000   บาท 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนนีพันปหลวง      

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการวันแมชาติ  12 สิงหา  เชน คาตกแตงเวที  
คาจัดทำซุมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คาจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ ธงชาติ   
พานพุมเงิน–ทอง พานพุมดอกไมสด  พานพุมดอกไมแหง คาจางเหมาจัดทำพลุ ดอกไมไฟ   
คาจางเหมาประดับไฟ  คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาใชจายสำหรับการแสดงนาฏศิลป 
ถวายพระพร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาผาเย็น  คาจางจัดทำใบประกาศนียบัตร 
และเกียรติคุณ คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของ 
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 67 ลำดับท่ี 1 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ)     

คาบำรุงรักษาและซอมแซม               จำนวน   10,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ เชน  เครื่องถายเอกสาร  ตู  โตะ  
พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ  
ตลอดจนครุภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเปนทรัพยสิน ซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ีหรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)  
 
 
 
    



 
คาวัสดุ             รวม   40,000   บาท   
   วัสดุสำนักงาน                         จำนวน   20,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ี เชน  กระดาษถายเอกสาร ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  น้ำยาลบคำผิด   
กาว  กรรไกร  คัตเตอร  เครื่องคิดเลข  ท่ีเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  ลวดเสียบกระดาษ   
กระดาษปกสี  ตลับชาด  หมึกเติมตลับชาด  และวัสดุสำนักงานอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของ 
หรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095  
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ)      

วัสดุคอมพิวเตอร                จำนวน   20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ี เชน  แผนดิสก  หมึกพิมพ  โปรแกรม และวัสดุคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ   
ท่ีจำเปนและเก่ียวของ หรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ) 

งบลงทุน           รวม   10,900   บาท 
คาครุภัณฑ                     รวม   10,900   บาท       
ครุภัณฑสำนักงาน          
   ครุภัณฑสำนักงาน                          จำนวน   5,900   บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็ก  แบบ  2  บาน  จำนวน  1  ตู  มีประตูเปด - ปดแบบ  2  บานประตู   
มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับระดับได  3  ชั้นคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
(มอก.) สำหรับจัดเก็บเอกสารหรือวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2563 ของ   
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)  
 
 
 
    



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส              จำนวน   5,000   บาท   

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟา  ขนาด  800 VA  ราคาเครื่องละ  2,500.-บาท จำนวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800  VA  (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2563  ของ สำนักงบประมาณ 
  4) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร  
ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
(กองการศึกษาฯ) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา             รวม   2,432,000   บาท 

งบบุคลากร                รวม    856,200    บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ)                       รวม    856,200    บาท  
      เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น         จำนวน   312,000   บาท  

- เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินท่ีใชในการเลื่อนข้ันประจำปใหแกขาราชการครูและเงินเพ่ิม 
ตามวุฒิการศึกษา  หนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช  ไดแก  ตำแหนง ครู ค.ศ. 1 – 3 - เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป  
(พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2558 
(กองการศึกษาฯ)            

เงินวิทยฐานะ                 จำนวน   42,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะชำนาญการสำหรับขาราชการ  ครู ค.ศ. 2 ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท          
จำนวน  12  เดือน   
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2558 
(กองการศึกษาฯ)    

คาตอบแทนพนักงานจาง             จำนวน   465,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  
หนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษาฯ ขององคการบริหารสวนตำบล 
เทวราช ไดแก  ครูผูดูแลเด็ก  และผูดูแลเด็ก 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
 



  1) พระราชาบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2558 
(กองการศึกษาฯ) 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง              จำนวน   37,200   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางท่ัวไปหนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษาฯ  
ขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช  ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ป   (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองการศึกษาฯ)      

งบดำเนินงาน                  รวม   995,800   บาท
คาตอบแทน                            รวม     35,000   บาท            
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น        จำนวน   25,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ดังนี้ 
- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกขาราชการครูและพนักงานจาง  
หนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษาฯ  ขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
ไดแก  ครู ค.ศ.2  ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก 
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85  ลงวันท่ี 6  กันยายน  2561   
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ     
(กองการศึกษาฯ) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จำนวน   10,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับขาราชการครู 
และพนักงานจาง หนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษาฯ  ขององคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช ไดแก  ครู ค.ศ.2  ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กท่ีไดรับคำสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายนอกเวลาราชการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษาฯ)  



  
คาใชสอย                   รวม   446,300   บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ               จำนวน   92,100   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้  
- คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคล บริษัท/หางราน เชน ใหทำงาน 
อยางใดอยางหนึ่ง  เชน  งานทำความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทำอาหาร   
คาจางเหมาจำกัดปลวก  คาจางติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต จางเหมาให 
ปฏิบัติงานตางๆ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้   
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทำสื่อโฆษณาและ 
เผยแพรประชาสัมพันธกิจการของ อบต. คาใชจายในการจัดทำปายโฆษณา  
และประชาสัมพันธ เชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  จางทำเอกสารประชาสัมพันธ   
สื่อสิ่งพิมพ  ระบบอินเตอรเน็ตหรือคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้  
- คาถายเอกสารพรอมเขาเลม เพ่ือเปนคาใชจายในการจางถายเอกสาร หนังสือ รูปเลม  
แผนเก่ียวกับงานดานการศึกษาและงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562   
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                        จำนวน   5,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายสำหรับการรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครองนักเรียน 
หรือคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาใชจายเก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง  คาบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจำเปนตองจายเก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง  
ในการประชุม  รวมถึงผูเขารวมประชุม หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้  
สำหรับหนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              จำนวน   10,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก   คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ   
คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอ่ืน ๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม   
สัมมนา คาลงทะเบียนตามหลักสูตรการอบรมท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 



 
การปฏิบัติงานของขาราชการครู  และพนักงานจางตำแหนงครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก   
ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  รวมกับหนวยอ่ืนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดหลักสูตรอบรม 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลและเปนประโยชนตอประชาชน  
สำหรับหนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษาฯ)       

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม สัมมนา                       จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม สัมมนา ตามหลักสูตรการอบรม 
ท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ    
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจางซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับหนวยอ่ืน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลและเปนประโยชนตอประชาชน  
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรียน)         จำนวน   12,000   บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสงสำหรับเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหกับนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช   เพ่ือจายเปนคาใชจายสำหรับการจัดซ้ือ 
เครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
ท่ีมีอายุ 3–5 ป คนละ 300.-บาทตอคนตอป ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม  เปนเงิน  6,000.-บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เปนเงิน  6,000.-บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 38 ลำดับท่ี 7  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)          

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)        จำนวน   17,200   บาท  
- เพ่ือเบิกหักผลักสงสำหรับเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ใหกับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช เพ่ือจายเปนคาใชจายสำหรับการจัดกิจกรรม 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  



ท่ีมีอายุ 3–5 ป  คนละ 430.-บาทตอคนตอป  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม เปนเงิน  8,600.-บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เปนเงิน  8,600.-บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 39 ลำดับท่ี 10 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ 
สถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)           จำนวน   8,000   บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสงสำหรับเปนคาหนังสือเรียน  ใหกับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เพ่ือจายเปนคาใชจายสำหรับการจัดซ้ือ 
หนังสือเรียนของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด องคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
ท่ีมีอายุ 3–5 ป คนละ 200.-บาทตอคนตอป ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม  เปนเงิน  4,000.-บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เปนเงิน  4,000.-บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 38 ลำดับท่ี 8 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)     

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน)           จำนวน   8,000   บาท  
- เพ่ือเบิกหักผลักสงสำหรับเปนคาอุปกรณการเรียน  ใหกับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช เพ่ือจายเปนคาใชจายสำหรับการจัดซ้ือวัสดุ 
หรืออุปกรณการเรียนของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
ท่ีมีอายุ 3–5 ป  คนละ 200.-บาทตอคนตอป  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม เปนเงิน  4,000.-บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เปนเงิน 4,000.-บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 38 ลำดับท่ี 9 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)  
 
 
 



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน                 จำนวน   68,000   บาท 
 - เพ่ือเบิกหักผลักสงสำหรับเปนคาจัดการเรียนการสอน ใหกับนักเรียนของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ  
อุปกรณสื่อ การเรียนการสอน เครื่องเขียนแบบเรียน วัสดุสำนักงาน และรายการอ่ืน ๆ   
คาใชสอย  คาวัสดุการศึกษา  คาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  คาสาธารณูปโภค   
และครุภัณฑอ่ืนท่ีจำเปนท่ีจำเปนและเก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนใหกับ 
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช (รายหัวสำหรับเด็กอายุ 2–5 ป)  
คนละ 1,700.-บาทตอคนตอป  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม   เปนเงิน  34,000.-บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เปนเงิน  34,000.-บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 39 ลำดับท่ี 6 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลางวัน       จำนวน   196,000   บาท 
- เพ่ือเบิกหักผลักสงเปนคาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เพ่ือจายเปนคาซ้ือ  แลกเปลี่ยน  จางทำ   
ทำเอง หรือกรณีอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในสิ่งของการจัดทำอาหารกลางวันของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช จำนวน 245 วัน วันละ 21 บาทตอคน  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม  เปนเงิน  98,000.-บาท 
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  เปนเงิน  98,000.-บาท 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 35 ลำดับท่ี 2 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)   

คาบำรุงรักษาและซอมแซม                       จำนวน   10,000   บาท  
- เพ่ือจายเปน  คาบำรุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช เชน  เครื่องถายเอกสาร  ตู  โตะ พัดลม  
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ  
ตลอดจนครุภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
ซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี หรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
 



  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)   

 คาวัสดุ                   รวม   424,500   บาท     
วัสดุสำนักงาน                 จำนวน   20,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
เชน กระดาษถายเอกสาร ปากกา ดินสอ ตรายาง น้ำยาลบคำผิด กาว กรรไกร คัตเตอร   
เครื่องคิดเลข  ท่ีเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษปกสี   
ตลับชาด  หมึกเติมตลับชาด  และวัสดุสำนักงานอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของหรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี ้

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ)  

วัสดุงานบานงานครัว              จำนวน   374,500   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
- คาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี 
ของหนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
เชน  ไมกวาด ไมถูพ้ืน  ผาถูพ้ืน  แปรง  แกวน้ำ  ถวยชาม  จาน  ชอน  ชอนสอม  
น้ำยาถูพ้ืนน้ำยา  ลางจาน  น้ำยาเช็ดกระจก  สบู  ถังบรรจุน้ำแข็ง  โองน้ำ ท่ีนอน   
ผาปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  ผาหม  ผูปูโตะ  น้ำจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  กระทะไฟฟา   
หมอหุงขาวไฟฟา อางลางจาน  กระติกน้ำแข็ง  กระติกน้ำรอน  ถังแกส  เตา และ 
วัสดุงานบานงานครัวอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของหรือรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้    
- คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช จำนวน 260 วันตอคน คนละ 7.37.- บาทตอวนั และนักเรียนของโรงเรียน   
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อยูในพ้ืนท่ีตำบลเทวราช  
จำนวน 260 วัน วันละ  7.37.- บาทตอคน  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช   จำนวน   76,648.-บาท  
     1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยื้องคงคาราม   เปนเงิน  38,324.-บาท 
     1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลเทวราข  เปนเงิน  38,324.-บาท 
  2) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน   277,852.-บาท  
     2.1) โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม    เปนเงิน  143,718.-บาท 

           2.2) โรงเรียนวัดเจาบุญเกิด   เปนเงิน  134,134.-บาท 
(กองการศึกษาฯ)     



วัสดุกอสราง                          จำนวน   20,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  แลกเปลี่ยน  จางทำ ทำเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ 
ในสิ่งของ เพ่ือใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
อาทิ  ไมตาง ๆ สี  ทินเนอร  ตะปู  นอตตาง ๆ ทอน้ำและอุปกรณประปา  ปูนซีเมนต   
เทปวัด  ระยะทาง  ทราย  ตาขาย อุปกรณและวัสดุในการบำรุงรักษาและซอมแซม ดินลูกรัง    
หินคลุก หินเกร็ด ดินถม แอสฟลติคคอนกรีต ทางระบายน้ำและวัสดุกอสรางอ่ืนๆ ท่ีจำเปน 
และเก่ียวของ หรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095  
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร                จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  หมึกพิมพ   
โปรแกรม และวัสดุคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ  ท่ีจำเปนและเก่ียวของ หรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ)  

คาสาธารณูปโภค           รวม   90,000   บาท     
   คาไฟฟา                  จำนวน   80,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองคการบริหาร 
สวนตำบลเทวราช  และรายการสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ท่ีจำเปนและเก่ียวของ หรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564   
เรื่อง  รปูแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจำป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1846  
ลงวันท่ี  12  กันยายน  2560  เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชำระ  
(กองการศึกษาฯ) 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม              จำนวน   10,000   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด  
และคาสื่อสารอ่ืนๆสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาของสัญญาณดาวเทียม  และรายการสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ท่ีจำเปน 
และเก่ียวของ หรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564   
เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจำปของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1846  
ลงวันท่ี  12  กันยายน  2560  เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคาสาธารณูปโภคคางชำระ  
(กองการศึกษาฯ)   

งบเงินอุดหนุน                   รวม   580,000   บาท   
เงินอุดหนุน                  รวม   580,000   บาท 
เงินอุดหนุนสวนราชการ     
   เงินอุดหนุนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)    จำนวน   580,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีอยูในพ้ืนท่ีตำบลเทวราช  สำหรับเปนคาจางทำอาหารกลางวัน 
ใหโรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามภารกิจถายโอน  
จำนวน 200 วัน วันละ 21.-บาทตอคน 
  1) โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม เปนเงิน  300,000.-บาท 
  2) โรงเรียนวัดเจาบุญเกิด   เปนเงิน  280,000.-บาท 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 6 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2559 
(กองการศึกษาฯ)    

งานศึกษาไมกำหนดระดับ             รวม     30,000     บาท       
งบดำเนินงาน              รวม     30,000     บาท 
  คาใชสอย               รวม     30,000     บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
   โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ          จำนวน    30,000    บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน  คาจัดซ้ือของขวัญ 
สำหรับเด็กทุกคนท่ีเขารวมงานวันเด็กแหงชาติของรางวัล  เงินรางวัล ตกแตงเวที  
คาจัดทำซุมนิทรรศการ  ซุมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตาง ๆ  คาจางเครื่องเสียง   
คาจางทำใบประกาศเกียรติบัตรและเกียรติคุณ  คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาอุปกรณเครื่องเลนกลางแจง 
สำหรับเด็ก  หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 36 ลำดับท่ี 3 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉ.7) พ.ศ.2562 
  2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขัน 
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองการศึกษาฯ) 



แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           รวม   1,091,300   บาท 
งบบุคลากร              รวม    524,000    บาท 
เงินเดือน (ฝายประจำ)             รวม    524,000    บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น               จำนวน    360,000    บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินประจำป   
เงินปรับปรุงเงินเดือน  เงินท่ีใชในการเลื่อนข้ันประจำป ของขาราชการ 
พนักงานสวนทองถ่ิน และเงินเพ่ิมตามวุฒิการศึกษา  ไดแก ผูอำนวยการ 
กองสาธารณสุขฯ และนักวิชาการสาธารณสุข 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11)   
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2560  
  3)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
และพนักงานสวนทองถ่ิน 
  4)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
  5)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
  6)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี  2)  
ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  2561  
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินประจำตำแหนง              จำนวน   42,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ไดแก  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ   
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจำสวนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553   
ประกาศลงวันท่ี  3  ธันวาคม  2553 
  3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารบุคคลทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
  4)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 10  
ลงวันท่ี  22  ธันวาคม  2558 



   
  5)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียว 
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)  
ลงวันท่ี  7  มีนาคม  2539 
(กองสาธารณสุขฯ) 

คาตอบแทนพนักงานจาง            จำนวน   110,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  
ไดแก  คนงานท่ัวไป   
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังพนักงานจางสี่ป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2567)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนกังานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2558 
  3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  2557  
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง             จำนวน   12,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางท่ัวไป  ไดแก  คนงานท่ัวไป  
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังพนักงานจางสี่ป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2567)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง หลักเกณฑ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางของ 
องคการบริหารสวนตำบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

งบดำเนินงาน               รวม    497,300    บาท 
คาตอบแทน               รวม    166,000    บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น      จำนวน    90,000    บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้  
- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน 
เปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง ไดแก ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
และนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
- คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและการดูแลผูสูงอายุ 
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและผูพิการอยูในภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาวของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
ประจำองคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ือ 
เปนอยางอ่ืน เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  
หรือคณะกรรมการท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน  
 



- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน 
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ิน 
ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3)  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6  กันยายน  2561   
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0819.2/ว 2318  
ลงวันท่ี  21 เมษายน 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาบริบาลทองถ่ิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจายคาใชจาย  พ. ศ. 2562  
(กองสาธารณสุขฯ) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานสวนตำบล  
และพนักงานจางตามภารกิจ ท่ีไดรับคำสั่งใหปฏิบัติ  หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
นอกเวลาราชการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขฯ)  

คาเชาบาน               จำนวน   36,000   บาท 
- เพ่ือเปนคาเชาบาน เชาซ้ือ/กูยืมเงินเพ่ือซ้ือ/สรางบานจากสถาบันการเงิน 
ของพนักงานสวนตำบลผูซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดแก   
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ นักวิชาการสาธารณสุข 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ          จำนวน   30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรใหแกบุตรของพนักงานสวนตำบล 
ผูมีสิทธิเบิกคาการศึกษาบุตร ไดแก ผูอำนวยการ  กองสาธารณสุขฯ นักวิชาการสาธารณสุข 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
  2)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 



คาใชสอย               รวม    281,300    บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          จำนวน    251,300    บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้    
- คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคล บริษัท/หางราน  
เชน ใหทำงานอยางใด   อยางหนึ่ง  เชน  งานทำความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย  
คาจางเหมาทำอาหาร  คาจางเหมาจำกัดปลวก  คาจางติดตั้งโทรศัพท   
คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต จางเหมาใหปฏิบัติงานตาง ๆ หรือคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้   
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทำสื่อโฆษณา  
และเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของ อบต.  คาใชจายในการจัดทำปายโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ เชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ จางทำเอกสารประชาสัมพันธ   
สื่อสิ่งพิมพ  ระบบอินเตอรเน็ตหรือคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้  
- คาถายเอกสารพรอมเขาเลม  เพ่ือเปนคาใชจายในการจางถายเอกสาร หนังสือ รูปเลม  
แผนเก่ียวกับงานดานการสาธารณสุขและงานอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี  
(กองสาธารณสุขฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน   10,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอ่ืน ๆ  ในการ    
เดินทางไปราชการ หรืออบรม  สัมมนา คาลงทะเบียนตามหลักสูตรการอบรม 
ท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ  
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงานจาง  ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
รวมกับหนวยอ่ืนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดหลักสูตรอบรมเพ่ือประโยชน 
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลและเปนประโยชนตอประชาชน  
สำหรับหนวยงานกองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบหนังสือ สั่งการ ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(กองสาธารณสุข) 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม  สัมมนา            จำนวน   10,000   บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม  สัมมนา ตามหลักสูตร 

การอบรมท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ  
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงานจางซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
รวมกับหนวยอ่ืนและหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดหลักสูตรอบรม 
เพ่ือประโยชน  ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลและเปนประโยชน 
ตอประชาชนสำหรับหนวยงาน กองสาธารณสุขฯ องคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
 



- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(กองสาธารณสุข) 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม             จำนวน   10,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑของกองสาธารณสุข ฯ  
องคการบริหารสวนตำบลเทวราช เชน  เครื่องถายเอกสาร  ตู  โตะ พัดลม  
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องดูดอากาศ  
ตลอดจนครุภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
ซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีหรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
  -  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข) 

คาวัสดุ           รวม   50,000   บาท 
วัสดุสำนักงาน               จำนวน    20,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานกองสาธารณสุขฯ  เชน  กระดาษถายเอกสาร   
ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  น้ำยาลบคำผิด  กาว  กรรไกร  คัตเตอร  เครื่องคิดเลข   
ท่ีเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษปกสี  ตลับชาด   
หมึกเติมตลับชาด  และวัสดุสำนักงานอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของหรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี ้

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร              จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประเภทตาง ๆ เชน จัดซ้ือหรือจัดจาง 
ทำสิ่งของท่ีเปนการประชาสัมพันธ เชน แผนพับ 
วารสาร สิ่งพิมพ ปฏิทินซ่ึงเปนกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
แผนปาย ฟลมสี พูกันและสี รูปสีหรือขาวดำท่ีไดจากการ ลาง อัด ขยาย  
ปายปดประกาศขอมูล หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเขากับรายจายประเภทนี้ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข) 



วัสดุคอมพิวเตอร              จำนวน   20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  ซ่ึงตองใชในการ 
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานกองสาธารณสุขฯ  เชน  แผนดิสก   
หมึกพิมพ  โปรแกรม และวัสดุคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ  ท่ีจำเปนและเก่ียวของ หรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี ้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี ้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข) 

งบเงินอุดหนุน                   รวม   70,000   บาท 
    เงินอุดหนุน          รวม   70,000   บาท  

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง         จำนวน    70,000    บาท 
โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

- เพ่ืออุดหนุนใหชุมชน/หมูบาน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  
ในกิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนท่ี เชน  
คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ ดานสาธารณสุขของประชาชน คาใชจายสำหรับ 
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ 
 หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของแตละโครงการ อาทิเชน  
โครงการตาง ๆ ดังนี้ 

    1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
    2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง 

   3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

     4. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก      
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 

     5. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

    6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

    7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

        8. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน        
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

    10. โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูกสภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ   
พระองคเจาโสมสวลี  กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
  11. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be namber one  
(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 



     12. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานของ  
ศาสตรตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตว 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2561 
    5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 827  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561 

  6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795  ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
    7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 235  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 
    8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
    9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1393  ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

(กองสาธารณสุข) 
งานโรงพยาบาล          รวม   10,000   บาท 
   งบดำเนินงาน          รวม   10,000   บาท 
      คาใชสอย          รวม   10,000   บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
   โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด         จำนวน    10,000    บาท 

- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท้ังใน 
สวนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองหรืออุดหนวยใหหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของดำเนินการในลักษณะบูรณาการโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางภูมิคุมกัน 
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การจัดอบรมจัดกิจกรรม 
รณรงคการบำบัดรักษาฟนฟู ประกอบแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  
พ.ศ.2561  โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังโดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง  
ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ  ประกาศ ดังนี้ 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0816.3/ว 1331 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน             รวม   300,000   บาท 
  งบดำเนินงาน                 รวม   230,000   บาท 
     คาใชสอย                 รวม   190,000   บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
   โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอในทองถิ่น         จำนวน    60,000    บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในการรณรงคเพ่ือปองกันเฝาระวัง 
และแกไขปญหาโรคติดตอตางๆ ในชุมชน เชน โครงการรณรงคและปองกัน 
ไขเลือดออกไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา ไวรัสเมอรส การปองกันควบคุมและ 
ระงับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ไดแก คาจัดซ้ือวัคซีนน้ำยาเคมีและฆาเชื้อ  
คาจางฉีดพนหมอกควันคาเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตามโครงการ ฯ 



- เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาท่ี 65 ขอ 1 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติกำหนดตามแผนและการกระจายใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2120 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
  4) หนังสือสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2343  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564 
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ ว 0533 ลงวันที 27 มกราคม 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข            จำนวน   70,000   บาท 
- เพ่ือการจัดสรรชุมชน/หมูบาน เพ่ือขับเคลื่อน  โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  
ในกิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนท่ี เชน  
คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ ดานสาธารณสุขของประชาชน คาใชจายสำหรับการอบรม     
การประชุม การสมัมนา การรณรงค การ  เผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของแตละโครงการ อาทิเชน  

   1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
   2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง 
   3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
   4. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน หนาท่ี 64  ลำดับท่ี 4 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตว 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
  3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
  4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
  5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561 
  6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
  7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 235 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 
  8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
  9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการสงเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน          จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน 
ของทองถ่ินและซอมแซมครุภัณฑคาตอบแทนคาชุด/เครื่องแตงกายสำหรับปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรหรือเจาหนาท่ีและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตามโครงการฯ  
ตามแผนพัฒนาสี่ปการสงเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน 
ขององคปกครองสวนทองถ่ิน 



- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ  ประกาศ ดังนี้ 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 
  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 658  ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2103 
ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563 
  4. ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการสำหรับขับเคล่ือนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา       จำนวน   40,000   บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาใชจายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตรตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพ่ือปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  
ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวท้ังท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ 
และสำหรับสำรวจขอมูลจำนวนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามจำนวนสุนัข/แมว 
ท้ังท่ีมีเจาของและไมมีเจาของจากการสำรวจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท่ีสงหลักฐานการสำรวจใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ตัวละ 6 บาท/ป  
โดยใหทำการสำรวจปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งท่ี 2 ภายในเดือนมิถุนายน)   
และแนวทางการตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
- เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 65 ขอ 7 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ  ประกาศ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
  3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561  
  4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
  5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808 .2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561 
  6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
  7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 235 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 
  8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
  9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
  10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ. ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขฯ) 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม             จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปน  คาบำรุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพนหมอกควัน   
เครื่องพนน้ำยาฆาเชื้อโรค  ตลอดจนวัสดุ และครุภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเปนทรัพยสิน 
ขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช ซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหนาท่ี หรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 



- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุขฯ) 

คาวัสดุ           รวม   40,000   บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           จำนวน    30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
(ทรายอะเบท) สารเคมีฉีดพนลุกน้ำยุงลาย ฯลฯเพ่ือปองกันระงับโรคติดตอตางๆ  
เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขเลือดออก ไวรัสเมอรส ไวรัสโคโรนา ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุเครื่องแตงกาย              จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายท่ีใชในการปฎิบัติหนาท่ีราชการ  
ตามอำนาจหนาท่ี อบต.เชน เสื้อ กางเกงเครื่องแบบถุงมือหมวก รองเทาบูท  
ผาปดจมูก หนากาอนามัย  เฟสชิลส  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเขากับรายจายประเภทนี้  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

งบเงินอุดหนุน            รวม   70,000   บาท 
   เงินอุดหนุน          รวม   70,000   บาท 
   เงินอุดหนุนองคกรประชาชน   
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข      จำนวน    70,000   บาท 

- เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ  
ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนท่ี เชน คาใชจายในการ 
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน คาใชจายสำหรับการอบรม  
การประชุม การสัมมนา การรณรงค การ  เผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของแตละโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม  2561 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2561 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 235 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 



8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห       รวม   35,000   บาท 
   งบดำเนินงาน          รวม   30,000   บาท 
      คาใชสอย          รวม   30,000   บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
โครงการสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุ           จำนวน   30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผูสูงอายุตำบลเทวราช  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี  
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสำหรับ 
ผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  
คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสำหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณ 
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนวิทยากร   
คาอาหารกลางวัน คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนาท่ี 77 ลำดับท่ี 2 
(สำนักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน            รวม   5,000   บาท 
   เงินอุดหนุน            รวม   5,000   บาท 
   เงินอุดหนุนองคกรการกุศล 
อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอางทอง              จำนวน   5,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอางทองในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
ท่ีเปนสาธารณประโยชนตาง ๆ ตามพันธกิจของเหลากาชาดจังหวัดอางทอง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4750  ลงวันท่ี  14 สิงหาคม 2563 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 68 ลำดับท่ี 3 
(สำนักปลัด) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            รวม   1,014,800   บาท 
   งบดำเนินงาน               รวม   1,009,800   บาท 
      คาใชสอย               รวม    664,300    บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          จำนวน    484,300    บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังนี้  

  1. จางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนประโยชนในกิจการของงาน  
อบต.เทวราช ฯลฯ เชน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ผูปฏิบัติหนาท่ีกิจการท่ีจำเปน  
ท่ีไมไดกำหนดไวท้ังหมดของกองชาง ตามอำนาจหนาท่ีของ อบต. ฯลฯ    
  2. คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาขุดลอก 
และกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำสาธารณะ คาจางเหมาตัดหญา และตนไมท่ีบดบัง 
การจราจรบริเวณทางสาธารณะ คาจางเหมาซอมแซมถนน คาจางเหมารถแบ็คโฮ  
และคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถดำเนินการเองได ฯลฯ    
  3. คาจางเหมาจัดการทำสื่อโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 
กิจการของ อบต.เทวราช  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดการทำสื่อ 
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของ อบต.เทวราช  เชน วิทยุกระจายเสียง   
โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต หรือคาใชจายอ่ืนท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ   
  4. คาใชจายตาง ๆ ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตและสำรวจพ้ืนท่ี   
หรือทางสาธารณะประโยชน ในเขตพ้ืนท่ีของ อบต.เทวราช 
เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตและสำรวจพ้ืนท่ีหรือ 
ทางสาธารณะประโยชน ในเขตพ้ืนท่ีของ อบต.เทวราช ฯ 
  5. คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก   
เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  คาออกแบบ/คารับรองแบบ/คาควบคุมงานกอสราง   
เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ/คารับรองแบบ/ควบคุมงานกอสราง/คาจางท่ีปรึกษา 
ท่ีจายใหแกบุคคลหรือเอกชน หรือนิติบุคลท่ีเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ   
  6. คาเบี้ยประกันภัย  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตของสวนราชการ   
รถจักรยานยนต  ท่ีเปนทรัพยสินของ อบต.เทวราช  ท่ีกองชางดูแลรับผิดชอบ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป 
ในลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 



สวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
   คาใชจายตางๆ ในการเดินทางไปราชการ           จำนวน   20,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ฝกอบรม  
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานจาง สังกัดกองชาง  
สำหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานดานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอ่ืน ๆ 
 ท่ีเก่ียวของในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานสวนตำบล  
พนักงานจาง     
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(กองชาง) 

คารับรองแบบรูปรายการกอสราง             จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองแบบรูปรายการกอสรางท่ีจายใหแกบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม           จำนวน   150,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
ครุภัณฑ ทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.เทวราช  
เชน รถยนต  รถจักรยานยนต  คอมพิวเตอร  ไฟทางสาธารณะ   
หอระจายขาว  บอน้ำมือโยก  ระบบประปาหมูบาน ถนนลาดยาง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง หรือถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ของ อบต.เทวราช คอมพิวเตอร โตะ ตู คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินในกองชาง ฯ   
รวมท้ังกรณีการจางเหมาซ่ึงมีท้ังคาสิ่งของ และคาแรงงานของครุภัณฑคาท่ีดินและ 
สิ่งกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 
  



  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและสาธารณูปโภค 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

คาวัสดุ                           รวม   345,000   บาท 
   วัสดุสำนักงาน              จำนวน   20,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ  
ปากกา หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟมเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ 
ท่ีใชในสำนักงาน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช ฯ   
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                        
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ            จำนวน   100,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ แลกเปลี่ยน จางทำ  
ทำเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาเพ่ือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ  
วัสดุเครื่องใชในสิ่งของ อาทิ ฟวส เทปพันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  
สวิทซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร และอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน  
จานรับสัญญาณดาวเทียม  วิทยุ หอกระจายขาว อุปกรณเก่ียวกับการประชาสัมพันธ ฯลฯ  
ซ่ึงตองใชในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  เทวราช   
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

วัสดุกอสราง             จำนวน   100,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง แลกเปลี่ยน จางทำ ทำเอง หรือกรณีอ่ืนใด  
เพ่ือใหไดมาเพ่ือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของเพ่ือใชในกิจการขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช  
อาทิ ไมตางๆ สี ทินเนอร ตะปู ปูนซีเมนต เทปวัดระยะ ลอวัดระยะ   
อุปกรณ วัสดุในการบำรุงรักษาและซอมแซมถนน ดินลูกรัง  หินคลุก แอสฟลต  
ยางมะตอย น้ำยาง ทางระบายน้ำ ตะปู คอน เลื่อย สวาน ใบเครื่องตัดไฟเบอรกระเบื้อง  
 



-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                                      
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง             จำนวน   50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณรถยนตสวนกลาง เชน แบตเตอรรี่  
ยางนอก ยางใน และ อะไหลอ่ืน ๆ ของรถยนต เพ่ือใชในกิจการปฏิบัติราชการ 
ขององคการบริหารสวนตำบลเทราช  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                                      
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                     จำนวน   50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แลกเปลี่ยน  
จางทำ ทำเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาเพ่ือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ อาทิ  
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหลอลื่น น้ำมันกาด น้ำมันเตา ถาน แกส  
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เพ่ือใชกับรถยนต  รถยนตอ่ืน ๆ รถจักรยานยนตท่ีจำเปน เครื่องตัดหญา   
เครื่องสูบน้ำ  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  รถแบคโฮ  รถเครน รถยนต 
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                                      
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

วัสดุคอมพิวเตอร              จำนวน   15,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรตาง ๆ ท่ีใชกับ 
ระบบคอมพิวเตอรของกองชาง  เชน แผนดิสก  โปรแกรม ตลับผงหมึกสำหรับ  
เมนบอรด เมาส เครื่องอาน  และบันทึกขอมูลตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร   
ซอฟแวร รวมท้ังอุปกรณเสริมตางๆ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ฯลฯ  
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 



  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                     
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

วัสดุอ่ืน                        จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง ประเภทใด  
แตมีความจำเปนตองใชในกิจการของ อบต.เทวราช เชน ตะแกรงกันสวะในคลอง  
หัววาลวปด - เปดแกส  ตาขายกันนก ฯ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                                      
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

คาสาธารณูปโภค             รวม   500   บาท 
   คาบริการไปรษณีย                           จำนวน   500   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาไปรษณียากร  คาธรรมเนียมการสงธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร  คาลงทะเบียนหนังสือราชการ  คาโทรเลข  
ในการติดตอราชการ อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562                                                                                                                                      
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

งบลงทุน           รวม   5,000   บาท 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง          รวม   5,000   บาท 
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
   คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)                     จำนวน   5,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ชดเชยปรับคา K) 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท  0808.2 / ว 2055 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การกำหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ  
ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคำนวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท  0808.2 /ว 1837 
ลงวันท่ี 11 กันยายน  2560 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คาK)   
(กองชาง) 



งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล              รวม   405,000   บาท 
   งบบุคลากร                          รวม   120,000   บาท 
      เงินเดือน (ฝายประจำ)               รวม   120,000   บาท 
      คาตอบแทนพนักงานจาง            จำนวน   108,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป  
หนวยงานกองสาธารณสุขฯ ขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช ไดแก คนงานท่ัวไป  
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  19 สิงหาคม  2558 
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี  3) ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  2557 
  4)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง             จำนวน   12,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางท่ัวไปหนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองสาธารณสุขฯ  
ขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช  ไดแก  คนงานท่ัวไป  พนักงานขับรถขยะ 
- เปนไปตามแผนอัตรากำลังสามป (พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2558 
  3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจาง (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  2557 
  4)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

งบดำเนินงาน                 รวม   285,000   บาท 
   คาใชสอย                 รวม   185,000   บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          จำนวน   155,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 
- คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคล บริษัท/หางราน  
เชน ใหทำงานอยางใด อยางหนึ่ง เชน งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย  
คาจางเหมาทำอาหาร  คาจางเหมาจำกัดปลวก  คาจางติดตั้งโทรศัพท   



คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต จางเหมาใหปฏิบัติงานตาง ๆ หรือคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้   
- คาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกองสาธารณสุขฯ   
เพ่ือเปนคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีตำบลเทวราช    

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(กองสาธารณสุข) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
   โครงการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย           จำนวน   10,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดทำโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ อ่ืน ฯลฯ และการจัดการขยะมูลฝอย  
ขยะเปยก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพ่ือควบคุมและการกำจัดภาวะมลพิษท่ีมี    
ผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน  ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาท่ี 63 ลำดับท่ี 3 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ  ประกาศ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560)                
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ลงวันท่ี  18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7  มีนาคม 2561 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  0810.5/ว 698 ลงวันท่ี 22  กุมภาพันธ 2562 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  0820.2/ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0820.3/ว 1499 ลงวันท่ี 12 มีนาคม2563 
8. หนังสือสงเสริมกรมปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว 1187 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม             จำนวน   20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปน  คาบำรุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร   
ตู  โตะ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ  
ตลอดจนครุภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
ซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี หรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี ้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 



คาวัสดุ                 รวม   100,000   บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง            จำนวน   30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงประเภทตางๆ เชนแบตเตอรี่ ยางนอก  
ยางในสายไมล ตลับลูกปน น้ำมันเบรกกระจกโคงมน สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง  รปูแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจำป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน            จำนวน   50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ำมันเบนซินน้ำมันกาด   
น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง  ถาน  แกสหุงตมกาซ น้ำมันเตา สำหรับรถบรรทุกขยะ   
เครื่องจักรกลตางๆ ท่ีใชเชื้อเพลิงและหลอลื่น และรถยนต หรือรถบรรทุกขยะ  
ท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง  รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจำป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุเครื่องแตงกาย              จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายท่ีใชในการฎิบัติหนาท่ีราชการ  
ตามอำนาจหนาท่ี อบต.เชน เสื้อ กางเกงเครื่องแบบ ถุงมือหมวก รองเทาบูท  
ผาปดจมูก หรือวัสดุ อ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเขากับรายจายประเภทนี้  
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ ว 1095   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจาย   
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุอ่ืน                จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังรองรับขยะ เพ่ือรองรองปริมาณขยะตามอำนาจหนาท่ี 
ของ อบต. และเพ่ือจายเนนคาจัดซ้ือวัสดุสิ่งของตางๆ สำหรับใชในสำนักงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย 
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขฯ) 



 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน              รวม   25,000   บาท 
   งบดำเนินงาน                  รวม    5,000    บาท 
      คาใชสอย                  รวม    5,000    บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
   คาใชจายโครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ประชาคมตำบล           จำนวน   5,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  ประชุมคณะกรรมการ   
อนุกรรมการ  คณะทำงานตางๆ เก่ียวกับจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทำแผนและ 
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอำเภอและตำบล  ซ่ึงไดแก แผนพัฒนาหมูบาน   
แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล  แผนทองถ่ิน  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนา 
ของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีอำเภอ  การสงเสริม   
การสงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชมุชน  
การพัฒนาผูนำชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
แบบบูรณาการเพ่ือนำขอมูลมาจัดทำเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับ 
การใชและการตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ   
คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนสำหรับการจัดทำโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562  
- แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หนาท่ี 77 ลำดับท่ี 1 
(สำนักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน                   รวม   20,000   บาท 
   เงินอุดหนุน          รวม   20,000   บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน       จำนวน   20,000   บาท 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ 
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง   
ซ่ึงเปนสถานท่ีกลาง ตั้งอยู ณ ท่ีวาการอำเภอไชโย ในการอำนวยความสะดวกแกประชาชน  
เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน การประสานงาน 
กับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยอุดหนุนให 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 



  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 6192 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 68 ลำดับท่ี 3 
(สำนักปลัด) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    รวม   10,000   บาท 
   งบเงินอุดหนุน         รวม   10,000   บาท 
      เงินอุดหนุน          รวม   10,000   บาท 
เงินอุดหนุนสวนราชการ 
   เงินอุดหนุนท่ีวาการอำเภอไชโย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอไชโย        จำนวน   10,000   บาท 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เพ่ืออุดหนุนท่ีวาการอำเภอไชโย  สำหรับดำเนินการจัดงานรัฐพิธี  
และงานสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินระดับอำเภอ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2559 
(กองการศึกษาฯ) 

งานกีฬาและนันทนาการ                  รวม   30,000   บาท 
   งบดำเนินงาน          รวม   30,000   บาท 
      คาใชสอย          รวม   30,000   บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน           จำนวน   30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา และจัดหาอุปกรณกีฬา  
เพ่ือเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลเทวราช เชน  คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล   
คาวัสดุและอุปกรณในการแขงขันกีฬา  คาชุดนักกีฬา ถุงเทา  คาเบี้ยเลี้ยง   
คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมน้ำดื่ม  
คาปายประชาสัมพันธโครงการ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของท่ีเขาลักษณะ 
รายจายประเภทนี้  รวมถึงการจัดกิจกรรมดานการกีฬา โดยมีการบูรณาการรวมกับ 
หนวยงานอ่ืน หรือการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในงานตาง ๆ  
เพ่ือเปนสนับสนุนดานการกีฬา และนันทนาการแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาท่ี 42 ลำดับท่ี 4 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 



1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแข็งขันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น         รวม   38,400   บาท 
   งบดำเนินงาน          รวม   30,000   บาท 
      คาใชสอย          รวม   30,000   บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต            จำนวน   30,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ 
ประเพณีรดน้ำขอพรผูสูงอายุเทศกาลสงกรานต หรือ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน 
และเก่ียวของท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาท่ี 41 ลำดับท่ี 2 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษาฯ) 

งบลงทุน           รวม   8,400   บาท 
   คาครุภัณฑ           รวม   8,400   บาท 
ครุภัณฑสำนักงาน 
   ครุภัณฑสำนักงาน               จำนวน   8,400   บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือโตะหมูบูชา จำนวน 1 ชุด ทำดวยไมสัก มีโตะหมูบูชา 9 ตัว   
ความกวางตัวละ 9 นิ้ว  มีฐานรองโตะหมู  ซ่ึงกำหนดคุณลักษณะโดยสังเขป  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของ สำนักงบประมาณ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม  2563  ของ สำนักงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                     รวม   847,000   บาท 
   งบบุคลากร                 รวม   722,000   บาท 
      เงินเดือน (ฝายประจำ)               รวม   722,000   บาท 
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น         จำนวน   416,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก 
พนักงานสวนตำบล สังกัดกองชาง อบต.เทวราช จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  
  1. ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง  
  2. นายชางโยธา ฯ  (กองชาง)  



- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
  1) ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดโควตา 
และวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
และลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
(กองชาง) 

เงินประจำตำแหนง             จำนวน   42,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนงของพนักงานสวนตำบล  สายงาน   ผูบริหาร   
ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจำสวนราชการ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
(กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจาง            จำนวน   228,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางรายเดือน เงินปรับปรุง 
คาตอบแทนพนักงานจาง  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป   
สังกัดกองชาง  ดังนี้ 

          1. ตำแหนง   ผูชวยนายชางโยธา     จำนวน 1 อัตรา 
          2. ตำแหนง   คนงานท่ัวไป            จำนวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและ 
การใหลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
  2) ประกาศ ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
(กองชาง) 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง             จำนวน   36,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานจางรายเดือน พนักงานจางตามภารกิจ   
และพนักงานจางท่ัวไป  เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  
ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดอางทองกำหนด  ดังนี้ 

            1. ตำแหนง   ผูชวยนายชางโยธา     จำนวน 1 อัตรา 
            2. ตำแหนง   คนง านท่ัวไป            จำนวน 1 อัตรา   
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระร าชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดอางทอง เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวนตำบล 
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
(กองชาง) 



งบดำเนินงาน                 รวม   125,000   บาท 
   คาตอบแทน                          รวม   125,000   บาท 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น        จำนวน   50,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตามรายการ ดังนี้ 
  1. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำป)  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจำป) ประจำป 2565 สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน  
สังกัดกองชาง ท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล  
  2. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน   
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือคณะกรรมการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน   
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข  
และวิธีการกำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(กองชาง) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จำนวน   10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   
สังกัดกองชาง  ท่ีไดรับคำสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนอกเวลาราชการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองชาง) 

คาเชาบาน               จำนวน   60,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน / คาเชาซ้ือบาน / กูยืมเงินเพ่ือซ้ือ / 
สรางบานจากสถาบันการเงิน ใหแกพนักงานสวนทองถ่ินตามสิทธิของผูมีสิทธ ิ
ท่ีจะไดรับและมีสิทธิเบิกคาเชาบาน   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ            จำนวน   5,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร  ใหแก บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  
สังกัดกองชาง ผูมีสิทธิ์เบิกคาการศึกษาบุตร 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2563 
  2) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0803/ว 1308 ลงวันท่ี  4 กรกฎาคม 2559 แนบทายหนังสือกรมบัญชีกลาง   
ดวนท่ีสุด ท่ี กค  0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา 
เงินบำรุงการศึกษาและคาเลาเรียนรวมท้ังท่ีกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ิมเติม 
(กองชาง) 

งานกอสราง               รวม   2,400,000   บาท 
   งบลงทุน               รวม   2,400,000   บาท 
      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             รวม   2,400,000   บาท 
      คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 
โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผูสูงอายุตำบลเทวราช (พรอมติดตั้งแอร)       จำนวน   300,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผูสูงอายุตำบลเทวราช 
พรอมติดตั้งแอร (ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด)   
ใหผูสูงอายุมีสถานท่ีในการจัดทำกิจกรรมรวมกัน  รวมคิด รวมสราง รวมทำ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผูสูงอายุใหสูงวัยอยางมีคุณคา 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 5 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

ปรับปรุงท่ีอานหนังสือพิมพประจำหมูบาน หมูท่ี 6         จำนวน   260,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงท่ีอานหนังสือพิมพประจำหมูบาน หมูท่ี 6  
เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีรับรูขอมูลขาวสาร จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนรวมกัน 
และมีสถานท่ีจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 43 ลำดับท่ี 3   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 



  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางระบบประปา หมูท่ี 2 พรอมวางทอ      จำนวน   200,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางระบบประปาพรอมวางทอ   
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 107.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
322.50 ตารางเมตร หมูท่ี 2 (ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด)   
เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา และมีชองทางระบายน้ำท้ิง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 48 ลำดับท่ี 18   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7          จำนวน   300,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 2.50 เมตร  
ยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 262.50 ตารางเมตร  
(ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด)  หมูท่ี 7  
(บริเวณตอจากถนน คสล.เดิมตรงคอสะพานถึงบานนางฉ่ำ สังขทอง) เพ่ือใหประชาชน 
มีถนนสญัจรไป-มาท่ีสะดวกและปลอดภัย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 52 ลำดับท่ี 33   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 
 
 
 
 
 



กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม         จำนวน   300,000   บาท 
บริเวณตนสะตือ-วัดตะเคียน หมูท่ี 3 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
บริเวณตนสะตือ-วัดตะเคียน  ชวงท่ี 1 บริเวณถนนหนาวัดตะเคียน  ชวงท่ี 2  
บริเวณถนนหนาหอถังประปาหมูบาน ตอจากถนนลาดยางเดิม หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ท้ังหมดไมนอยกวา 1,154.96 ตารางเมตร  หมูท่ี 3  (ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบล 
เทวราชกำหนด)  เพ่ือใหประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา ท่ีสะดวกและปลอดภัย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 48  ลำดับท่ี 19   

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมูท่ี 5      จำนวน   300,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม บริเวณถนนริมแมน้ำเจาพระยา จากบานยายจุกถึงสุดเขตรั้ววัดเทวราช   
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พรอมทางข้ึน-ลง  
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการท้ังหมดไมนอยกวา 937.00 ตารางเมตร  หมูท่ี 5     
เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา ไดอยางสะดวก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 46 ลำดับท่ี 10    

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมเทลูกระนาด (เสนกลางหมูบาน)      จำนวน   300,000   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมเทลูกระนาด  
บริเวณถนนเสนกลางหมูบานตอจากถนนลาดยางเดิม และบริเวณถนนหนารานคา   
หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการท้ังหมดไมนอยกวา 964.87 ตารางเมตร  หมูท่ี 4   
(ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด) เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป - มา 
ไดอยางสะดวกและปลอดภัย 
 
 



- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 44 ลำดับท่ี  4   
   - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้

  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

กอสรางถนนแอสฟลทติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม        จำนวน   100,000   บาท 
เขาตามซอยหมูบาน หมูท่ี 2         

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิมเขาตามซอยหมูบาน  บริเวณถนนบานปากบาง (ซอย 1)  
จากบานอาจารยรัชนี อิงตระกูล -บริเวณบานนางสำเนียง  หาญกลา  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 384.00 ตารางเมตร หมูท่ี 2   
(ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด) เพ่ือใหประชาชนมีถนนสญัจรไป-มา  
ไดสะดวกและปลอดภัย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 58 ลำดบัท่ี 12   

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รปูแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต        จำนวน   300,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต   
บริเวณถนนบานลาว จากซุมทางเขาหมูบาน หมูท่ี 1  ขนาดกวาง 3.50 เมตร  
ยาว 163.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 570.50 ตารางเมตร   
(ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด)  ใหประชาชนสามารถสัญจร   
ไป-มาไดสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 54 ลำดับท่ี 3   

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 



  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

โครงการวางทอระบายน้ำ หมูท่ี 6                      จำนวน   40,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการวางทอระบายน้ำ  หมูท่ี 6  จำนวน 2 จุด  
บริเวณบานนางพัฒนีย  วงษเมือง และบานนางกนกทิพย  ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  
พรอมบอพัก คสล. (ตามแบบท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลเทวราชกำหนด)    
เพ่ือใหมีเสนทางระบายน้ำ ปองกันน้ำทวมขังและสงกลิ่นเหม็นรบกวน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 50 ลำดับท่ี  25   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี ้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ              รวม   230,000   บาท 
   งบดำเนินงาน                 รวม   230,000   บาท 
      คาใชสอย                 รวม   180,000   บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ           จำนวน   150,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคล บริษัท/หางราน เชน ใหทำงานอยางใดอยางหนึ่ง   
เชน  งานทำความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทำอาหาร  คาจางเหมาจำกัดปลวก   
คาจางติดตั้งโทรศัพท  คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต จางเหมาใหปฏิบัติงานตาง ๆ หรือคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะประเภทนี้   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ประกาศ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก พ. ศ.2561 
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
  3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว 1425  ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 
(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
 
 



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน             จำนวน   10,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม 
ในตำบลเทวราช เชน การขุดหลอกแหลงน้ำ การกำจัดวัชพืช/ขยะ คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาปายประชาสัมพันธโครงการฯ คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่มรวมท้ัง  
คาจางเหมาแรงงาน/เครื่องจักรกลตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตามโครงการฯ  
เพ่ืออนุรักษแหลงน้ำและสิ่งแวดลอมในตำบล  เทวราชและการคุมครอง  ดูแลบำรุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคุมและลดมลพิษ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ  
เชน การสงเสริมสนับสนุน  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเจารัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือสั่งการฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ  ประกาศ ดังนี้ 
  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว 1425  ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก พ. ศ.2561 
(กองสาธารณสุขฯ) 

คาบำรุงรักษาและซอมแซม             จำนวน   20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบำรุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑของกองสาธารณสุข ฯ  
องคการบริหารสวนตำบลเทวราช เชน  เครื่อง  ตัดหญา  รถตัดหญา 
ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช   
ซ่ึงชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี หรือรายจายอ่ืนๆ  
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี ้

   -  เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข) 

คาวัสดุ                   รวม   50,000   บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน            จำนวน   20,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ำมันเบนซินน้ำมันกาด   
น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง  ถาน  แกสหุงตมกาซ  น้ำมันเตา  สำหรับเครื่องตัดหญา   
รถตัดหญา  เครื่องจักรกลตางๆ  ท่ีใชเชื้อเพลิงและหลอลื่น และรถยนตท่ีอยูในความรบัผิดชอบ 
ของกองสาธารณสุข หรือเครื่องจักรกลท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆ ฯลฯ  

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 



  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข) 

วัสดุการเกษตร               จำนวน   30,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการเกษตรหรือ 
วัสดุท่ีใชควบคูกับครุภัณฑ เชน สารเคมี  ปองกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว  
พันธุพืชพันธุสัตว ปุย วัสดุเพาะชำ ผาใบหรือพลาสติก ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืน ๆ  
ท่ีเขากับรายจายประเภทนี้  

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  ประกาศ ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
(กองสาธารณสุข) 
 

แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา               รวม   780,000   บาท 
   งบดำเนินงาน                         รวม   780,000   บาท 
      คาใชสอย                         รวม   100,000   บาท 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          จำนวน   100,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ การปรับปรุงระบบประปา 
การซอมแซมระบบการผลิตน้ำประปาหมูบาน (ตูคอนโทรล , ปมมน้ำ)  คาจางเหมาแรงงาน 
ประกอบอุปกรณ คาธรรมเนียมการใชน้ำบาดาลและคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับระบบประปาหมูบาน ฯลฯ   

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป 
ในลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 
 
 
 



คาวัสดุ                  รวม   200,000   บาท 
   วัสดุอ่ืน                      จำนวน   200,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุประปา เชน ทอตาง ๆ , ทอน้ำ , ขอตอประปา , คลอรีน,  
สารสม, ทราย/กรวดกรองน้ำ , วัสดุกรองน้ำ ปูนขาว , มาตรน้ำประปา , เครื่องมือ ,   
และอุปกรณอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีใชในกิจการขององคการบริหารสวนตำบลเทวราช 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

คาสาธารณูปโภค               รวม   480,000   บาท 
   คาไฟฟา             จำนวน   480,000   บาท 

- เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในระบบผลิตน้ำประปาหมูบานท่ีอยูในความดูแล 
รับผิดชอบของ อบต.เทวราช  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย  
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 
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