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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,626,325.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 48,997,604.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,807,643.75 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 2,400.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 20,827,017.26 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 67,712.90 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,563.69 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 113,848.13 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 345.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,698,101.19 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 6,945,446.35 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 84,888.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 15,209,874.18 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 3,086,489.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,942,345.33 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,724,689.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,633,350.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 801,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 22,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 84,888.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,205,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 67,712.90 130,000.00 240,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,563.69 27,600.00 6,260.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 113,848.13 230,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 345.00 0.00 0.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,400.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 183,469.72 389,000.00 357,260.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,698,101.19 13,641,000.00 13,839,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,698,101.19 13,641,000.00 13,839,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 6,945,446.35 6,270,000.00 7,403,740.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6,945,446.35 6,270,000.00 7,403,740.00

รวม 20,827,017.26 20,300,000.00 21,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,086,489.00 3,511,945.00 3,557,110.00

งบบุคลากร 5,942,345.33 9,611,100.00 9,204,360.00

งบดําเนินงาน 3,724,689.85 6,016,885.00 5,625,730.00

งบลงทุน 1,633,350.00 193,470.00 2,326,800.00

งบเงินอุดหนุน 801,000.00 966,600.00 886,000.00

งบรายจ่ายอื่น 22,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 15,209,874.18 20,300,000.00 21,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลเมืองกาย
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,580,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 918,380

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,841,450

แผนงานสาธารณสุข 604,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 696,760

แผนงานเคหะและชุมชน 838,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 145,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,560,720

แผนงานการเกษตร 668,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,557,110

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 21,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,557,110 3,557,110
    งบกลาง 3,557,110 3,557,110

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,511,560 288,120 1,416,180 355,320 5,571,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,063,640 288,120 1,416,180 355,320 4,123,260

งบดําเนินงาน 1,298,000 153,000 522,500 0 1,973,500
    คาตอบแทน 25,000 5,000 15,000 0 45,000

    คาใช้สอย 544,000 148,000 420,000 0 1,112,000

    คาวัสดุ 444,000 0 82,500 0 526,500

    คาสาธารณูปโภค 285,000 0 5,000 0 290,000

งบลงทุน 0 0 15,400 0 15,400
    คาครุภัณฑ 0 0 15,400 0 15,400

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000

รวม 4,829,560 441,120 1,954,080 355,320 7,580,080

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 692,880 692,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 692,880 692,880

งบดําเนินงาน 225,500 225,500
    คาตอบแทน 30,000 30,000

    คาใช้สอย 173,000 173,000

    คาวัสดุ 22,500 22,500

รวม 918,380 918,380

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 249,240 881,940 1,131,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 249,240 881,940 1,131,180

งบดําเนินงาน 261,000 903,270 1,164,270
    คาตอบแทน 15,000 5,000 20,000

    คาใช้สอย 246,000 537,150 783,150

    คาวัสดุ 0 361,120 361,120

งบเงินอุดหนุน 0 546,000 546,000
    เงินอุดหนุน 0 546,000 546,000

รวม 510,240 2,331,210 2,841,450

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 504,000 0 504,000
    คาใช้สอย 494,000 0 494,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

รวม 504,000 100,000 604,000

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 537,360 537,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 537,360 537,360

งบดําเนินงาน 148,000 148,000
    คาตอบแทน 5,000 5,000

    คาใช้สอย 143,000 143,000

งบลงทุน 11,400 11,400
    คาครุภัณฑ 11,400 11,400

รวม 696,760 696,760
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 138,000 138,000
    คาใช้สอย 138,000 138,000

งบลงทุน 700,000 700,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 700,000 700,000

รวม 838,000 838,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 190,000 190,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 5,000 0 20,000 25,000
    คาวัสดุ 5,000 0 0 5,000

    คาใช้สอย 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 20,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 20,000 120,000

รวม 5,000 100,000 40,000 145,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,271,760 1,271,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,271,760 1,271,760

งบดําเนินงาน 688,960 688,960
    คาตอบแทน 80,000 80,000

    คาใช้สอย 478,960 478,960

    คาวัสดุ 130,000 130,000

งบลงทุน 1,600,000 1,600,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,600,000 1,600,000

รวม 3,560,720 3,560,720
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 668,500 668,500
    คาใช้สอย 668,500 668,500

รวม 668,500 668,500

หน้า : 8/8





รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 21,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 240,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการเทากับปงบ
ประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,260 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 600 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการเทากับปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 500 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 60 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการเทากับปงบ
ประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 110,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,839,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 670,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,854,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการน้อยกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 7,403,740 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,403,740 บาท

ประมาณการจากสถิติรายรับจริง ปงบประมาณ  พ.ศ
. 2564  และปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วัน
ที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 โดยประมาณการมากกวาปงบ
ประมาณที่ผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 3,557,110 บาท
งบกลาง รวม 3,557,110 บาท

งบกลาง รวม 3,557,110 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ที่ อบต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2   โดยคํานวณได้ดัง
นี้ คาจ้างตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,467,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 585,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 38,784 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 281,926 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนข้าราชการสวนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหาร
สวนตําบลให้จายในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัด
ทิ้ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 4,829,560 บาท

งบบุคลากร รวม 3,511,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตางๆ  ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880  บาท/คน จํานวน  2  คน จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แยกราย
ละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกราย
ละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  9,180
  บาท จํานวน 12 เดือน 
(3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,200
  บาท จํานวน 12 เดือน
(4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,200
  บาท จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,063,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,521,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด    จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
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(4) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
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ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้ 
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ใน อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวัน ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ เบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ในอัตราเดือน
ละ 7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา กับ พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 12 เดือน
– เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 1,298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 544,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสารและเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใด 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ 
ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ อบต. จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําวารสาร อบต. คาโฆษณาประชา
สัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 239,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คา
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  คาใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น หรือผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจาก
ทางราชการ  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการ
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เดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม
สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการ
ร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตง
อาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการ
เป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     (2) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององ
คกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินสําหรับใช้ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธาน
สภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.  คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยว
ข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
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พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระ
เบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการเลือกตั้ง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกับการเลือกตั้งตามที่
กฎหมายกําหนดหรือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การดําเนินงานและประสาน
งานของหนวยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการจัดอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  คาใช้
จายในการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง เชน คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอตโฆษณา คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  แบบพิมพหรือคูมือตางๆ คาเครื่องเขียน และวัสดุ
ตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  คาพิมพบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้งและ
คูหาลงคะแนน คาเชาเต็นท สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือก
ตั้ง  คาจัดสถานที่และจ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง  คา
วัสดุ/อุปกรณที่ใช้สําหรับการจัดทําป้ายประกาศผลการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวย
การการเลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและที่
เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
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สําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
บรรลุวัตถุประสงค 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) เชน คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาใช้สอย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (17) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

โครงการจัดทํา สื่อ หรือเผยแพรสื่อรณรงค เพื่อป้องกันการทุจริต จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทํา สื่อ หรือเผย
แพรสื่อรณรงค เพื่อป้องกันการทุจริต เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ  คาใช้สอย และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสาเราทําความดี
เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาใช้สอย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกรสุจริต

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการสง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคกรสุจริต ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให้พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้างของ อบต.เมืองกาย ได้มีความรู้ ความเข้า
ใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริม
สร้างภาพลักษณของหนวยงานให้มีความโปรงใสและเป็น
ธรรม เพื่อสงสงเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรถนะและ
พัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  เพื่อสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้
เข้ารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้า
ราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้า
หน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
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ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  รัชกาลที่ 10

จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  เชน คาจัดสถานที่ คา
ป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้สอย คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58
 ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

ค่าวัสดุ รวม 444,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
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ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา
ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:24 หน้า : 29/165



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 231,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดําเนินการ
กิจกรรมคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เชน การ
สงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการสงเสริมการฟื้นฟู
ทรัพยากรชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอยาง
ยั่งยืน 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ํา 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:24 หน้า : 32/165



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม คาเชาพื้นที่เว็บไซตและคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:24 หน้า : 38/165



คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้ประชาสัมพันธข้อมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  และการสร้าง
การรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาว
สาร เผยแพรข้อมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรข้อมูลขาวสาร เพื่อให้
ข้อมูลเป็นไปอยางถูกต้องและครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลแมหอพระ ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 และประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หน้าที่ 77   ลําดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 441,120 บาท
งบบุคลากร รวม 288,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 288,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 288,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
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เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 153,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลงตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
อยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน  เป็นต้น  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธาน
สภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

งานบริหารงานคลัง รวม 1,954,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,416,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,416,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,094,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง        จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิชาการพัสดุ              จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:24 หน้า : 45/165



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา กับ พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิชาการการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างจํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิชาการการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 522,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
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สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 241,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองกา
ย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้
จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
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รักษาพยาบาล คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็น
การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คา
จ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินสําหรับใช้ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  รวมทั้งการเดิน
ทางไปฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-Laas) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  รวมทั้ง
การเดินทางไปฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการ
คลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-
Laas)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและรับชําระภาษีนอกสถานที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
และรับชําระภาษีนอกสถานที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อประชา
สัมพันธให้ประชาชนเข้าใจการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และข้อมูลตางๆที่เกี่ยวกับการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
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สร้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
- ปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
) หน้าที่  60  ลําดับที่ 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 6 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
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ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:25 หน้า : 55/165



ค่าวัสดุ รวม 82,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผ้าสําลี สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
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ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 15,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

(1)  จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน     จํานวน    11,400    บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
(1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากของเดิมชํารุดและเสื่อมสภาพ
ไมคุ้มคาในการซอมแซม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) บัญชี
ครุภัณฑ หน้าที่  80   ลําดับที่  1
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  4,000
  บาท เป็นเงิน  4,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากของเดิมชํารุดและเสื่อมสภาพ
ไมคุ้มคาในการซอมแซม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) บัญชี
ครุภัณฑ หน้าที่ 80 ลําดับที่ 2

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
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หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 918,380 บาท

งบบุคลากร รวม 692,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 196,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
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8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 436,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา กับ พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา กับ พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 225,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
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สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป ให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
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รักษาพยาบาล คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็น
การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คา
จ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:25 หน้า : 70/165



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
ยอํานาจให้แกองคกรท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2564
- ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
) หน้าที่  48  ลําดับที่  3   สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านความมั่นคง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการ
สร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
ระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ โดยมีผู้อํานวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการโดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 4) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง วันที่ 4
 ธันวาคม 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
 - ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
) หน้าที่  48  ลําดับที่  4   สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านความมั่นคง/ยุทธศาสตรที่ 5 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 3 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:25 หน้า : 73/165



ค่าวัสดุ รวม 22,500 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายแพทย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเป็นต้น
– สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแตงกาย แบงการพิจารณาออกเป็น 1
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ
– เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
ราย จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 510,240 บาท
งบบุคลากร รวม 249,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 249,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1)  นักวิชาการศึกษา               จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
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และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท
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- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้
จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,331,210 บาท
งบบุคลากร รวม 881,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 881,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ดังนี้
(1) ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,360 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  1  อัตรา กับ พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ))  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 37,260 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ))  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 ตําแหนง
– เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 903,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 537,150 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็น
การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คา
จ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของครูและผู้ดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล  คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของครูและผู้ดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล  คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เชน คา
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
เชา อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ ใน
การอบรม กระดาษ เครื่องเขียน คากระเป๋า สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึก อบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 18 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

โครงการรณรงคความปลอดภัยในเด็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคเสริมสร้างวินัย
จราจรเด็กและเยาวชน เชน คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณใน การอบรม กระดาษ เครื่องเขียน คากระเป๋า สําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก อบรม และการเข้ารับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 20 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกา
ยน้อย

จํานวน 71,775 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
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สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกายน้อยตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ 
คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  35
 ลําดับที่ 6  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
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เมืองกาย

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมอน
เงาะ

จํานวน 119,625 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมอนเงาะตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ 
คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 35
 ลําดับที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา จํานวน 79,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ 
คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:25 หน้า : 94/165



ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 36
 ลําดับที่ 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

ค่าวัสดุ รวม 361,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
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กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 351,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้  
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  260  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้
 (2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจายเป็นคา
ใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
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)  จํานวน 1 แหง  โรงเรียนวัดบ้านเหลา  จํานวน  260
  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
จังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย

งบเงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านกายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

จํานวน 92,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนบ้านกายน้อย)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  38
   ลําดับที่  13  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเหลา ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

จํานวน 453,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  (โรงเรียนวัดบ้านเหลา)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  38
   ลําดับที่  14  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 504,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 504,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 494,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 384,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาจ้างเหมา
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข คาจ้างเหมางานการแพทยฉุก
เฉิน คาใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น หรือผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจาก
ทางราชการ  คาใช้จายในการจัดทําเว็บไซต  คาจ้างปรับปรุงโด
เมน  website คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม
สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการ
ร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตง
อาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาบริการ หรือคา
ใช้จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะ
นําโรคร้ายมาสูคน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรค
หรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นจัดไว้ให้ คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใช้
จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัด
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เก็บขยะขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  บ้านพักขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกรณีไมมีผู้พัก
อาศัย  คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถายทอด
สถานีโทรทัศน และวิทยุ  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชียวชาญ
บัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติด
ตั้งโทรศัพท  คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
13 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับ
โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณในการป้องกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคดังกลาว เชน เจลแอลกอฮอล สเปรย
แอลกอฮอล หน้ากากอนามัย ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 7) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ ประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
9) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 10) หนังสือกรม
สงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
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11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  1  หน้าที่  41
   สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก โดยจายเป็นคาตอบแทน คาใช้สอย คาวัสดุ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาน้ํายาสําหรับพนหมอกควัน คาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพนหมอกควัน คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
– เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  7  หน้าที่  42
   สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
ตอบแทน คาดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คายาคุมกําเนิด คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 4052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  2  หน้าที่  41
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

โครงการอบรมอาสาสมัครการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
การแพทยฉุกเฉิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการ
ป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว เชน เจ
ลแอลกอฮอล สเปรยแอลกอฮอล หน้ากากอนามัย ฯลฯ และคาใช้
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จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 7) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ ประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
8) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
9) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 10) หนังสือกรม
สงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  8  หน้าที่  42
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านกา
ยน้อย

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 1 บ้านกายน้อย ให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ  ใน
กรอบวงเงินงบประมาณ  20,000  บาท เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  6  หน้าที่  65
   สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านเมือง
กาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 2 บ้านเมืองกาย ให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ  ใน
กรอบวงเงินงบประมาณ  20,000  บาท เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  7  หน้าที่  65
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านออบ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 3 บ้านออบ ให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ  ใน
กรอบวงเงินงบประมาณ  20,000  บาท เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  8  หน้าที่  66
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านเหลา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 4 บ้านเหลา ให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ  ใน
กรอบวงเงินงบประมาณ  20,000  บาท เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  9  หน้าที่  66
   สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านมอน
เงาะ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 5 บ้านมอนเงาะ ให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ  ใน
กรอบวงเงินงบประมาณ  20,000  บาท เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ข้อที่  10
  หน้าที่ 66    สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 696,760 บาท

งบบุคลากร รวม 537,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 537,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 288,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
 (1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
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., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12
 เดือน
- จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นแกผู้ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ คาควบคุมงานกอสร้าง คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จําเป็น 
– เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท
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(1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คา
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  คาใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น หรือผู้ให้ความชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจาก
ทางราชการ  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม
สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการ
ร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตง
อาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการ
เป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยสวนรวม  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ยกเว้นคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
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เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้าง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     (2) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององ
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คกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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งบลงทุน รวม 11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 ราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาดภายในเขตจังหวัดเชียงใหม
(1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากของเดิมชํารุดและเสื่อมสภาพ
ไมคุ้มคาในการซอมแซม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) บัญชี
ครุภัณฑ หน้าที่  80  ลําดับที่   1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 838,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
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วิทยุกระจายเสียง  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะใน
การเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใช้จายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาใช้
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็น
การจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คา
จ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คา
จ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ตามนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดสะอาด เชน คาใช้จายการจัดการอบรม คาใช้จายใน
การจัดเก็บขยะหรือจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือ
การนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  50
  ลําดับที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างเตาเผาขยะประจําตําบลแบบครบวงจร จํานวน 1 
เตา พร้อมโรงเรือน หมูที่ 4 บ้านเหลา ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 700,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างเตาเผาขยะประจํา
ตําบลแบบครบวงจร จํานวน 1 เตา พร้อมโรงเรือน หมูที่ 4 บ้าน
เหลา ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- กอสร้างเตาเผาขยะประจําตําบลแบบครบวงจร จํานวน 1
 เตา พร้อมโรงเรือน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 36 ตารางเมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.เมืองกา
ยกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  3  ลําดับที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวด
ล้อม/ยุทธศาสตรที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลเมืองกาย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองกาย  เพื่อให้ผู้สูงอายุตําบลเมืองกาย ใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชน มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
อยางถูกต้อง และเป็นแหลงเรียนรู้ เป็นการบํารุงและสงเสริม
ทักษะตางๆของผู้สูงอายุตําบลเมืองกาย  เพื่อให้ผู้สูงอายุตําบล
เมืองกายมีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตน
เองได้อยางยั่งยืน การสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  45
   ลําดับที่  6  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพกลมสตรีตําบลเมืองกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุมสตรีตําบลเมืองกาย เพื่อให้กลุมสตรีนําทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน  สร้างทักษะอาชีพใช้เวลาวางให้
เกิดประโยชน มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงได้อยางถูกต้อง และเป็นแหลงเรียนรู้ เป็นการบํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของกลุมสตรี  เพื่อให้กลุมสตรีมีรายได้
เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยาง
ยั่งยืน การสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมขน และระดับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1
 หน้าที่  44  ลําดับที่  4  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 2 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกายน้อย หมูที่ 1 ตามโครงการ
หมูบ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกา
ยน้อย หมูที่ 1 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  71
 ลําดับที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอนเงาะ หมู 5 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอน
เงาะ หมูที่ 5 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 5  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตรที่ 4
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเมืองกาย หมู 2 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเมือง
กาย หมูที่ 2 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่  2  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเหลา หมู 4 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน บ้าน
เหลา หมูที่ 4 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 72
 ลําดับที่  4  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านออบ หมูที่ 3 ตามโครงการหมู
บ้านสะอาด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านอ
อบ หมูที่ 3 ตามโครงการหมูบ้านสะอาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 72
 ลําดับที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน กระดานแสดงผลการแขง
ขัน เสาตาขายกีฬา ตาขายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ลูกเปตอง เสา
กระโดดสูง เบาะรองรับกระโดดสูง และอื่นๆที่เข้าลักษณะวัสดุ
กีฬา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:26 หน้า : 132/165



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 2 บ้านเมืองกาย  ตามโครงการ
สงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 2 บ้าน
เมืองกาย ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  75
  ลําดับที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:26 หน้า : 133/165



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 3 บ้านออบ ตามโครงการสงเสริม 
บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 3 บ้า
นออบ ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  75
  ลําดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 4 บ้านเหลา ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 4 บ้าน
เหลา ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  76
 ลําดับที่  4 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 5 บ้านมอนเงาะ ตามโครงการสง
เสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 5 บ้าน
มอนเงาะ ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  76
  ลําดับที่ 5  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านกายน้อย ตามโครงการ
สงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมู 1 บ้าน
กายน้อย ตามโครงการสงเสริม บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  74
  ลําดับที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการถนนคนเดินกาดจาวเมืองกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถนนคนเดินกาด
จาวเมืองกาย   เพื่อให้หนวยงานของรัฐ  เอกชน  ประชาชน  ผู้นํา
ท้องถิ่น  เด็กและเยาวชนได้มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
ตําบลเมืองกาย  เพื่อเป็นการเผยแพร  ประชาสัมพันธ  สินค้าของ
ชาวตําบลเมืองกายและสนับสนุนสงเสริมการทองเที่ยวภายใน
ตําบลเมืองกาย   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย   คาป้าย
โครงการ  คาเชาเวทีและเครื่องเสียง   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาวัสดุ – 
อุปกรณ ดอกไม้สด  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  54
  ลําดับที่ 4  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอแม
แตง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่  76
  ลําดับที่  6 สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 5 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,560,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,271,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,271,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,109,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  2  ตําแหนง
- จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
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เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างทั่วไป 1
  อัตรา  ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  จํานวน  108,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 688,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 

ค่าใช้สอย รวม 478,960 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 448,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
กาย คาจ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คา
ใช้จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ชวยเหลือ หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ  คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
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ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไมสามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้อง
มิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่มิใชเป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน คาใช้
จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  คาใช้จายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ
หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ใช้ในราชการโดยสวนรวม  คาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ยกเว้นคาระวาง
บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใช้จายตางๆ ที่เกิดจาก
การใช้พัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการกรณีที่จํา
เป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานสวนท้องถิ่นที่จะใช้สิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใช้จายในการเชาอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลอก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมัน เป็นต้น  คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  
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- เป็นไปตามกฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้
1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
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ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
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หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
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เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,600,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมเมรุ ณ ฌาปนกิจสถานประจําหมูบ้าน 
หมูที่ 4 บ้านเหลา ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 300,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างหลังคาคลุมเมรุ ณ
 ฌาปนกิจสถานประจําหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านเหลา ตําบลเมืองกาย
 อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- กอสร้างหลังคาคลุมเมรุ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4.5
 เมตร สูง 9 เมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.เมืองกายกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  5  ลําดับที่  3  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค (ชุมชนบ้านใหม) หมูที่ 1 บ้าน
กายน้อย ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค (ชุมชนบ้านใหม) หมูที่ 1 บ้านกายน้อย ตําบลเมือง
กาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- กอสร้างอาคารอเนกประสงค ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6
 เมตร สูง 3 เมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.เมืองกายกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  4  ลําดับที่  2  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างขยายไหลทางถนน ถนนสายบ้านเมืองกาย เชื่อม 
ชุมชนผาแตก หมูที่ 2 บ้านเมืองกาย ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 135,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างขยายไหลทาง
ถนน ถนนสายบ้านเมืองกาย เชื่อม ชุมชนผาแตก หมูที่ 2 บ้าน
เมืองกาย ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมซึ่งมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
-  โดยทําการกอสร้างขยายไหลทางถนน ขนาดกว้าง 1-2
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 205 ตาราง
เมตร (กอสร้างตามแบบ อบต.เมืองกายกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  7  ลําดับที่  5  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านมอนเงาะ 
เชื่อม ทางไปบอขยะ (ตอของเดิม) หมูที่ 5 บ้านมอนเงาะ  ตําบล
เมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านมอนเงาะ เชื่อม ทางไปบอขยะ (ตอของ
เดิม) หมูที่ 5 บ้านมอนเงาะ  ตําบลเมืองกาย อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน  ดังนี้
-  โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (กอสร้างตามแบบ อบ
ต.เมืองกายกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  9  ลําดับที่  7  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านมอนเงาะ 
เชื่อม บ้านนายสุชาติ ไสยะ หมูที่ 5 บ้านมอนเงาะ  ตําบลเมืองกาย 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านมอนเงาะ เชื่อม บ้านนายสุชาติ ไสยะ หมูที่ 5
 บ้านมอนเงาะ  ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
-  โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (กอสร้างตามแบบ อบ
ต.เมืองกายกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  10  ลําดับที่  8  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเมืองกาย
/ชุมชนผาแตก เชื่อม ชุมชนกิ่วบัวฮา (ตอของเดิม) หมูที่ 2 บ้านเมือง
กาย ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้านเมืองกาย/ชุมชนผาแตก เชื่อม ชุมชนกิ่วบัว
ฮา (ตอของเดิม) หมูที่ 2 บ้านเมืองกาย ตําบลเมืองกาย อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหมซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน  ดังนี้
-  โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (กอสร้างตามแบบ อบ
ต.เมืองกายกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  6  ลําดับที่  4  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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โครงการกอสร้างวางทอลอดเหลี่ยม ชนิดชองเดี่ยว ณ ลําเหมือง
สาธารณประโยชน (ลําห้วยออบ) หมูที่ 3 บ้านออบ ตําบลเมืองกาย 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างวางทอลอดเหลี่ยม ชนิด
ชองเดี่ยว ลําเหมืองสาธารณประโยชน (ลําห้วยออบ) หมูที่ 3 บ้า
นออบ ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
- โดยทําการกอสร้างวางทอลอดเหลี่ยม ชนิดชอง
เดี่ยว ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 1.8 เมตร ยาว 14 เมตร (กอสร้าง
ตามแบบ อบต.เมืองกายกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  8  ลําดับที่  6  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20
 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน/ยุทธศาสตรที่ 2
 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 1 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

(1).เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ จํานวน 100,000 บาท ดังนี้
1.1 คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย 
1.2 คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภท รายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 668,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 668,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 668,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ โดยเป็นคาจัดสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่อง ดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ เอกสาร ฯลฯ และรายจายอื่น
ที่เบิกได้ในรายการนี้
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  51
  ลําดับที่ 3  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จํานวน 638,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา

วันที่พิมพ : 9/9/2565  10:08:26 หน้า : 161/165



อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาหน้ากากอนามัย
สําหรับดําเนินการแจกจายให้แกประชาชนได้ทันทวงทีเมื่อเกิด
สถานการณภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มี
คาเกินมาตรฐานขึ้นในพื้นที่ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  51
  ลําดับที่ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) ประจําปี 2566  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้ แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษโลก (อถล.)
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  52
  ลําดับที่ 7  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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โครงการสงเสริมสนับสนุน การอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ตําบลเมืองกาย)  เพื่อสนองพระราช
ดําริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อดําเนิน
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อง
ถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษและใช้ประโยชน
ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนยข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนใน
การอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรม
พืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนาธรรมภูมิปัญหารวมในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญหาตําบลเมืองกาย  เป็นการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคุมและลดมลพิษ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้าย
โครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  52
  ลําดับที่  5  สอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม/ยุทธศาสตร
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ที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม/ยุทธศาสตรที่ 4 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย
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