
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 698,496.51 610.00 100.00 0.00 % 100.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 144,480.00 1,043.00 100.00 0.00 % 100.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 121,904.84 485,000.00 -7.13 % 450,400.00
     ภาษีป้าย 681,587.00 643,931.00 630,000.00 0.00 % 630,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,524,563.51 767,488.84 1,115,200.00 1,080,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,939.10 3,026.40 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 500.00 350.00 400.00 0.00 % 400.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 475,840.00 484,880.00 260,000.00 55.77 % 405,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,360.00 1,340.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 3,440.00 3,440.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 13,759.00 9,330.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับการผิดสัญญา 7,732.00 75,758.00 75,000.00 -6.67 % 70,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

15,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 % 14,000.00

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 5,100.00 13,910.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 525,670.10 606,034.40 368,500.00 508,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 740,077.11 707,400.57 551,500.00 18.15 % 651,600.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 740,077.11 707,400.57 551,600.00 651,700.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 20,900.00 34,600.00 7,500.00 33.33 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 28.00 0.00 100.00 % 100.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 123,295.40 20,322.54 17,000.00 0.00 % 17,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 144,195.40 54,950.54 24,500.00 27,100.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 100.00 100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 608,398.51 602,612.51 100,000.00 200.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,123,156.37 10,333,932.96 11,190,000.00 -7.77 % 10,320,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,214,901.80 4,189,770.33 3,900,000.00 2.56 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 76,593.36 115,184.55 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,925,811.46 8,643,904.61 7,300,000.00 9.59 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,000.00 2,000.00 100.00 1,900.00 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 136,070.25 93,928.14 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 101,658.80 98,996.64 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,996,804.00 2,922,209.00 3,200,000.00 -10.94 % 2,850,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 3,560.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,188,954.55 27,002,538.74 25,940,100.00 25,732,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,079,591.00 34,793,617.00 34,500,000.00 0.00 % 34,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 33,079,591.00 34,793,617.00 34,500,000.00 34,500,000.00
รวมทุกหมวด 67,203,051.67 63,932,030.09 62,500,000.00 62,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานโตก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,238,080 บาท
งบกลาง รวม 22,238,080 บาท

งบกลาง รวม 22,238,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
- 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
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่  23 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 62 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  สําหรับสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่  23 ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพความพิการ สําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 24 ขอที่ 3
 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  สําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหผูป่วยโรคเอดส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 24 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 417,080 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดใหโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
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ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอ
งคกรปกครองสวนทองถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไว
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
21)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4116
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการ
และการใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 98 ขอที่ 10
(สํานักปลัด) (กองชาง)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 560,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ที่พนหรือออก
จากราชการและมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ  ทุกหมวด ทุกประเภท  โดยไมตองนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ องคการบริหารสวนตําบลใหจายในอัตรารอยละ 2 การ
คํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ถามีเศษของบาทใหปัดทิ้ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 25 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 97 ขอที่ 6
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:20 หนา : 8/287



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลบานโตก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 25 ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานโตกถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 25 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,023,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,707,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 520,000 บาท

1) ประเภทคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานโตก  จํานวน  1  อัตรา  และคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโตก จํานวน  2  อัตรา  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 64 ขอที่ 37
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 64 ขอที่ 38
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,900  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 22,800  บาท  และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล แกไจเพมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 64 ขอที่ 39
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานโตก จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,560
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 26 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,523,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก  11,610  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  139,320  บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานโตก  9,500  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  114,000  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก อัตราๆ ละ  7,560
  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,179,360 บาท  คา
ตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก  7,560  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  90,720
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 64 ขอที่ 40
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,482,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  5 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 65 ขอที่ 41
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตก ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
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 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 66 ขอที่ 52

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจาย
เป็นคาเงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ 4,500
 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2554 
3) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 65 ขอที่ 43
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานโตก  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 66 ขอที่ 52
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 940,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 6  อัตรา  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2  อัตรา  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักทรัพยากร
บุคคล)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนักวิชาการประชา
สัมพันธ)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 4
  อัตรา  จํานวน  12  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  4  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 67 ขอที่ 55
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป 4  อัตรา  ตําแหนง  (คนงานทั่วไป)   เดือนละ 1,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 67 ขอที่ 56
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,360,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 980,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง 
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
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ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 67 ขอที่ 57

-คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 3 ขอที่ 1

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
2) ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานโตก เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 4 ขอที่ 2

-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0506.4/ว38 ลงวัน
ที่ 28 เมษายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
คณะกรรมการ 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 26 ขอที่ 3

-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการพ.ศ. 2536 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 79 ขอที่ 106
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 67 ขอที่ 58
(สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 4 ขอที่ 3
 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 4 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,742,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาใชจายใน
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การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
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ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 60 ขอที่ 6
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหาย คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทด
แทนที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชดใชกรณี
ที่เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูบริหารทองถิ่นเบิกจาย
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 27 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 27 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทั่วไป  เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดนอกเหนือจากเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการสนับ
สนุนการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหการ
ดําเนินงานและประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเลือก
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ตั้งเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการให
การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายในการจัด
อบรมบุคลากรการเลือกตั้ง  รวมทั้งผูสมัครและบุคลากรที่เกี่ยว
ของกับการเลือกตั้ง  คาใชจายในการประชาสัมพันธการเลือก
ตั้ง เชน คาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอ
ตโฆษณา คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตร
เลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งตัวอยาง  แบบพิมพหรือคูมือตางๆ คา
เครื่องเขียน และวัสดุตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  คา
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/ผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดซื้อหีบ
บัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนน คาเชาเต็นท สําหรับจัดหนวย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจัดสถานที่และจางเหมาทําความสะอาด
ที่เลือกตั้ง  คาวัสดุ/อุปกรณที่ใชสําหรับการจัดทําป้ายประกาศผล
การเลือกตั้ง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย
อํานวยการการเลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหาร
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใช
สํานักงานและที่เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการ
จัดการเลือกตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยฯลฯ  คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อใหการ
จัดการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนิน
การเลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองในการเลือกตั้งทองถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อ
เป็นการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ใหประชาชนใน
ทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และมีบัตรเสียนอยที่
สุด และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของตน
เองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบ
รอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท  โดยเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ผูที่
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
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เลือกตั้ง ใหรวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อ
เพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติภารกิจในการเลือก
ตั้ง  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และ
จางเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและ
ที่เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หนากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 5 ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ฯลฯ
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 60 ขอที่ 12 
 (สํานักปลัด)

คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 27 ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 27 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด)
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โครงการ Big Cleaning Day ประจําปี 2565 จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day ประจําปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมให พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางของ อบต.บานโตก ประชาชนโดยทั่วไป มีจิตสํานึกในการ
ดูแลทําความสะอาดสถานที่สวนรวม เชน ถนน วัด เป็นตน  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 66 ขอที่ 50 
 (สํานักปลัด)
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ องคการบริหารสวน
ตําบลบานโตก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก ในการให
บริการ ๓ ดาน  ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการให
บริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก ในงานที่ใหบริการ
ดานตางๆ โดยจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดจางสถาบันอุดม
ศึกษาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก เก็บรวมรวม
ขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการ
วิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สงมอบรายงานผล
การสํารวจฉบับสมบูรณ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  60  ขอที่  9

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก ผูบริหาร สมาชิกสภา 
และ พนักงานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรม คุณธรรม จริยธรรม แก ผูบริหาร สมาชิก
สภา และ พนักงานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางของ อบต.บานโตก ไดมีความรู ความเขา
ใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่
บัญญัติไวเป็นขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริม
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สรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเป็น
ธรรม เพื่อสงสงเสริมใหผูเขารับการอบรม มีกระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และคานิยมปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรถนะและ
พัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  เพื่อสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับผู
เขารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานใหมีคุณลักษณะ เป็นขา
ราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อใหขาราชการ และเจา
หนาที่ของรัฐทุกระดับ มีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  2 หนาที่ 1 ขอที่ 1
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 (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูแก พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานโตก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ความรูแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบานโตก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ให พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต
.บานโตก ไดมีความรู ความเขาใจในระเบียบ ขอ
กฎหมาย ตางๆ สําหรับการพัฒนาองคความรูของพนักงาน ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 27 ขอที่ 8
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 830,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 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 ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
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พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 61 ขอที่ 13 ขอ
ที่ 14
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
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ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 28 ขอที่ 13
 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถัง
น้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 61 ขอที่ 15
  ขอที่ 16 
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 67 ขอที่ 61 ขอ
ที่ 62 ขอที่ 63 
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 62 ขอที่ ขอ
ที่ 20 ขอที่ 21 ขอที่ 22 
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 63 ขอที่ 33 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:21 หนา : 44/287



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ทรายอะเบท น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  65 ขอที่  47
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊ส
พิษฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ํา
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 55 ขอที่ 1  ขอ
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ที่ 2 
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 64 ขอที่ 34 ขอ
ที่ 35 
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
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หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 62 ขอที่ 23 ขอ
ที่ 24 ขอที่ 25 
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด ถัง ไมตบไฟ)  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  61  ขอที่ 19
(สํานักปลัด)
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วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสนาม รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสนามแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  เต็นทนอน/เต็นทสนามขนาด
เล็ก ถุงนอนสนาม เขมทิศ เปลสนาม มาหิน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ หญาสนาม หญาเทียม โครง
ลวดรูปสัตว ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 28 ขอที่ 11
 (สํานักปลัด)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจแบงการพิจารณาออกเป็น 1
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 28 ขอที่ 10
 (สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 29 ขอที่ 14
 (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานโตก
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 63 ขอที่ 29 
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 5 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 6 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 63 ขอที่ 32 
(สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใชประชาสัมพันธขอมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก  และการสราง
การรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาว
สาร เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสู
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อให
ขอมูลเป็นไปอยางถูกตองและครบถวน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 28 ขอที่ 12
 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 288,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 288,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก แบบต่ํา จํานวน 29,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก แบบต่ํา   จํานวน  5  ตู
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) แบบบานเลื่อนกระจก
2) มีแผนชั้นปรับระดับ ไมนอยกวา 1 ชิ้น
3) ขนาดกวางไมนอยกวา 120 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 90
 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 45 เซนติเมตร
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  ขอที่ 
(สํานักปลัด)
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ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน  5  ตู
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  ขอที่ 
(สํานักปลัด)
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เต็นทผาใบ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทผาใบ   จํานวน  4 หลัง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เต็นทผาใบพรอมโครงเหล็กทรงโคง ขนาดไมนอยกวา 4
 เมตรx 8 เมตร
2) งานโครงสรางเหล็กและเสาขาเต็นทใชทอเหล็กอาบสังกะสี
3) พนตราสัญลักษณตามแบบองคการบริหารสวนตําบลบานโตก
กําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  ขอที่ 
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่อง

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน ( จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
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คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 6
 หนาที่ 63 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi – มี
ความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
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. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  ขอที่ 
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)  ไดแก ซอมแซมเปลี่ยนหัว
รถขยะ เปลี่ยนกระบะทายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 63 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 326,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 326,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสะเดียง จํานวน 16,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เป็นเจาภาพจัด
งาน ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด
เพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 29 ขอที่ 15
 (สํานักปลัด)
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อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เป็นเจาภาพจัดงาน ตาม
โครงการการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวา นครบาล
เพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 29 ขอที่ 16
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:21 หนา : 66/287



เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 29 ขอที่ 17
 (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขของคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 260,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 1- หมูที่ 13 ประจําปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 30 ขอที่ 18
 (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 566,000 บาท
งบบุคลากร รวม 430,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 430,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 430,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
4) 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 31 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 31 ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 31 ขอที่ 3
 (สํานักปลัด) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 31 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 32 ขอที่ 5
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในกรเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในกรเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 32 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 32 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)
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โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต. จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของ อบต. โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัด
ทํารายงานผลการดําเนินงานของ อบต. ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 7 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด) 

โครงการสงเสริมความรูดานการทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหกับสมาชิก
สภา ผูนําชุมชน และผูเกี่ยวของ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมความรู
ดานการทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหกับสมาชิกสภา ผูนําชุมชน และผู
เกี่ยวของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของ อบต. ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 32 ขอที่ 8
 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,253,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,368,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,368,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  8 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(8) นายชางสํารวจ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 5 ขอที่ 1
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 9 ขอที่ 2
(กองคลัง)

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจาย
เป็นคาเงินเพิ่มตําแหนงดานพัสดุ ในอัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2554 
4) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564
5) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงดานพัสดุ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21
 กรกฎาคม 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
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แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 33 ขอที่ 1
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้  
 (1) ผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 80 ขอที่ 4
 (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ อ.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 9 ขอที่ 3
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 4  อัตรา  จํานวน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2  อัตรา  จํานวน  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 2  อัตรา  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 10 ขอที่ 4
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 2  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 81 ขอที่ 8
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 837,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 445,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 325,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) 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
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 81 ขอที่ 9

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
2) ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานโตก เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 82 ขอที่ 25
 (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 80 ขอที่ 1
(กองคลัง) 

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 81 ขอที่ 14
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 81 ขอที่ 10
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
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มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
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ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 81 ขอที่ 11
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ ฯลฯ
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
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ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่
เกี่ยวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
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หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 33 ขอที่ 2
 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 33 ขอที่ 3
 (กองคลัง)
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 33 ขอที่ 4
 (กองคลัง)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 33 ขอที่ 5
 (กองคลัง)
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โครงการองคการบริหารสวนตําบลบานโตกเคลื่อนที่ ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการองคการบริหารสวนตําบลบาน
โตกเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการดําเนิน
โครงการ กระดาษ แผนป้ายตางๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  82  ขอที่ 22
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ฯลฯ
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 82 ขอที่ 22 
 (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 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 ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
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คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 81 ขอที่ 15 ขอ
ที่ 16
(กองคลัง) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
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น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 82 ขอที่ 20
  ขอที่ 21 
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 81 ขอที่ 13 
(กองคลัง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ทรายอะเบท น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 34 ขอที่ 6
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
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หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 82 ขอที่ 17 ขอ
ที่ 18 ขอที่ 19 
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 48,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก แบบสูง  จํานวน 2 ตู จํานวน 11,800 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก แบบ
สูง จํานวน  2  ตู
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีบานเลื่อนแบบกระจก
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) มีขนาดกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ความลึกไมนอย
กวา 45 เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา 180 เซนติเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
 หนาที่  ขอที่ 
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน ( จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 252 ขอที่ 9
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)  ไดแก ซอมแซมเปลี่ยนหัว
รถขยะ เปลี่ยนกระบะทายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 82 ขอที่ 24
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 280,000 บาท
งบบุคลากร รวม 220,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 220,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 35 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 35 ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 35 ขอที่ 3
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 35 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 36 ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 36 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด) 
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในกรเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในกรเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 36 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 36 ขอที่ 8
 (สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสราง ความซื่อสัตย สุจริต และ ปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการตอตานการทุจริต

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง ความซื่อ
สัตย สุจริต และ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการตอตานการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจางของ อบต.บานโตก และ
บุคคลโดยทั่วไป ไดมีความรู ความเขาใจดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่บัญญัติไวเป็น
ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพ
ลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเป็นธรรม มีความซื่อ
สัตย มีจิตสํานักที่ดีในการตอตานการทุจริตในรูปแบบตางๆ เพื่อ
สงสงเสริมใหผูเขารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย
โดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 36 ขอที่ 9
 (สํานักปลัด) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,020,800 บาท

งบบุคลากร รวม 485,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 485,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  เจา
พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 37 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจาย
เป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ร.ส.)  ใน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 38 ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 37 ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ 1  อัตรา  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 37 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
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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
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
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 ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 40 ขอที่ 19
 (สํานักปลัด)

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก   
ไดแก (1) อาสาสมัครขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่ได
รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่นแหง
นั้น  (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่
ไปสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่น
แหงนั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
ฯลฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 37 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 38 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 38 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 หนาที่ 38 ขอที่ 8
 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 151,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น รวมทั้งการสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เปลี่ยนแปลง/ เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 38 ขอที่ 9
(สํานักปลัด)
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 39 ขอที่ 10
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 39 ขอที่ 11
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาลตําบลบาน
โตก ประจําปี 2565

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงวันหยุดเทศกาลตําบลบานโตก ประจําปี 2565
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุ คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 11 ขอที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการซักซอมแผนอัคคีภัย ประจําปี 2565 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซักซอมแผน
อัคคีภัย ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
สมนาคุณวิทยากร  คาน้ําแข็ง คาวัสดุ เครื่องเขียน คาป้าย คา
อาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 40 ขอที่ 17
 (สํานักปลัด)
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โครงการใหความรูการป้องกันภัยทางถนน ประจําปี 2565 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการใหความรูการป้องกันภัยทาง
ถนน ประจําปี 2565  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาน้ําแข็ง คาวัสดุ เครื่องเขียน คาป้าย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 40 ขอที่ 18
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:23 หนา : 122/287



โครงการอบรมการใชอุปกรณกูชีพแกเด็กนักเรียนและเยาวชน 
ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมการใชอุปกรณกูชีพแกเด็กนัก
เรียนและเยาวชน ประจําปี 2565  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสมนาคุณวิทยากร  คาน้ําแข็ง คาวัสดุ เครื่องเขียน คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 40 ขอที่ 16
 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
สมนาคุณวิทยากร  คาน้ําแข็ง คาวัสดุ เครื่องเขียน คาป้าย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 39 ขอที่ 15
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 39 ขอที่ 12
 (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 95,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด ถัง ไมตบไฟ)  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 39 ขอที่ 14
 (สํานักปลัด)
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วัสดุจราจร จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุจราจรในการดําเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนทองถิ่น  รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศบาล
สําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญา
ญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจาจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ  สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 39 ขอที่ 13
(สํานักปลัด

งบลงทุน รวม 39,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบInverter)  จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 39,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบInverter) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู 
     ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทําการงานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้
1.1 สวิตซ 1 ตัว
1.2 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ยาว 4 เมตร
1.3 สายไฟ ยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
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(1) ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  จํานวน 3,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 64 ขอที่ 8
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 424,000 บาท

งบบุคลากร รวม 350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 41  ขอที่ 1
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งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 41  ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 41  ขอที่ 3
 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 41  ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 42  ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในกรเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ
วาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมาโดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 42  ขอที่ 6
(สํานักปลัดฯ)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 42  ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาป้าย คา
อาหาร น้ําดื่ม คาจางเหมาบริการ คาจัดตกแตงสถานที่ คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 12  ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,456,000 บาท
งบบุคลากร รวม 737,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 737,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  ครู 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
3) 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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 43  ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะแก พนักงานสวนตําบล ตําแหนงครู ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.3/ว143
 เรื่องการเบิกคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
2) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554
3) พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนขั้นต่ําของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 79  ขอที่ 105
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 340,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ (ผูชวยครูผูดูแลเด็ก)  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  340,000  บาท  ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 43  ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  5,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 43  ขอที่ 3
 (สํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 3,273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 57,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกครู และ
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 43  ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
ครูและผูดูแลเด็ก ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 44  ขอที่ 5
 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของครูและผูดูแลเด็ก หรือเด็กเล็ก บุคคล  คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 44 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในกรเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบ
วาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมาโดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 หนาที่ 44  ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 หนาที่ 44  ขอที่ 8
 (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือเรียน,    คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน,          คาหนังสือเรียน, คา
อุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก จํานวน 1 จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 44  ขอที่ 10
 (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบานโตก จํานวน 1
 แหง   จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 44  ขอที่ 9
 (สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ฯลฯ
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
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(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 หนาที่   ขอที่ 
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 2,900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 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 ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 45  ขอที่ 11
 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,850,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
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น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้  
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก โดยจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก  จํานวน 1 แหง  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  260
  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ตําบลบานโตก  โดย
จายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนในพื้นที่ตําบลบานโตก  จํานวน  260
  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 45  ขอที่ 12
 (สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ทรายอะเบท น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 6 หนาที่ 45  ขอที่ 14
 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (
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ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
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
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 45  ขอที่ 15
 (สํานักปลัด)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา ใหแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หุนเพื่อการศึกษา  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนดวยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดาน
ไวทบอรด ขาตั้ง (กระกานดํา) แปรงลบกระดาน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ชอลค ปากกา
ไวทบอรด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม/ ฉบับที่ 6 หนาที่ 45  ขอที่ 13
 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ํา
2) มีที่ทาวแขน
3) ขาพลาสติกพรอมลอเลื่อน
4) ที่นั่งบุฟองน้ําหุมดวยหนัง PU
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 30 ขอที่ 10
(สํานักปลัด)
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ตูเก็บเอกสารผลงานเด็ก จํานวน 1 ตู จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารผลงานเด็ก จํานวน 1 ตู
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ที่โครงสรางเป็นไมอัด
2) มีชองใสของ จํานวน 18 ชอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5  หนาที่ 30 ขอที่ 11
(สํานักปลัด)
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โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจกปูหนาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอม
กระจกปูหนาหนาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มีลิ้นชักจํานวน 4 ลิ้นชัก มี 2 กุญแจล๊อค
2) หนาโต๊ะ PVC
3) มีที่พักเทา
4) ขนาดไมนอยกวา กวาง 66 เซนติเมตร x ยาว 120
 เซนติเมตร x สูง 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 30 ขอที่ 9
(สํานักปลัด)
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โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจกปูหนาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอม
กระจกปูหนาหนาโต๊ะ จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มีลิ้นชักจํานวน 7 ลิ้นชัก มี 3 กุญแจล๊อค
2) หนาโต๊ะ PVC
3) มีที่พักเทา
4) ขนาดไมนอยกวา กวาง 75 เซนติเมตร x ยาว 150
 เซนติเมตร x สูง 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  ขอที่ 
(สํานักปลัด)
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โต๊ะมาหินออน จํานวน 2 ชุด จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะมาหินออน จํานวน 2 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- 1 ชุดประกอบดวย
1) โต๊ะมาหินออน จํานวน 1 ตัว
2) ที่นั่งมาหินออน จํานวน 4 ตัว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 หนาที่ 64 ขอที่ 16
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
และโรงเรียนในพื้นที่ตําบลบานโตก

จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และ
โรงเรียนในพื้นที่ตําบลบานโตก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 45  ขอที่ 16
 (สํานักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 857,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) เจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
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
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  46 ขอที่ 1
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  46 ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 677,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
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 ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  46 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลบานโตก   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  46 ขอที่ 4
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 5
 (สํานักปลัด) 
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คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 6
 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 7
 (สํานักปลัด)
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ระเบียบวาดวยรถราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 8
 (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 9
 (สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ 
ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ประจําปี 2565 (โครงการ
รณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก) โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคการป้องกันโรคไขเลือด
ออก คาแผนพับ คาใชอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 10
 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้ายโครงการ คาป้ายรณรงคการป้องกันโรคไขเลือดออก คาแผน
พับ คาใชอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 11
 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคไวรัสโควิด  ประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคไวรัสโควิด ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
สมนาคุณวิทยากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาป้ายโครงการ คา
ป้ายรณรงคการป้องกันโรค คาแผนพับ คาเจ
ลแอลกอฮอล แอลกอฮอล ฯ คาใชอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 13
 (สํานักปลัด)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ราชปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ประจําปี 2565

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้งพลาสติก ถุงมือ ผาปิดจมูก ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  47 ขอที่ 12
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  48 ขอที่ 14
 (สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ทรายอะเบท น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่  48 ขอที่ 15
 (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 683,000 บาท

งบบุคลากร รวม 517,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  49 ขอที่ 1 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน  12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  49 ขอที่ 2 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ 1  อัตรา  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  17,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  49 ขอที่ 3 
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  49 ขอที่ 4 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่  50 ขอที่ 5 
(สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  50 ขอที่ 6 
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  50 ขอที่ 7 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 61,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  50 ขอที่ 8 
(สํานักปลัด)
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  50 ขอที่ 9
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่  51 ขอที่ 10 
(สํานักปลัด)
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โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานผูสูง
อายุ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงค คูมือ คาแผนพับ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม และการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 98  ขอที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผดอยโอกาส และ
คนไรที่พึ่ง ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาป้ายรณรงค คูมือ คาแผน
พับ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 98 ขอที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,691,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,328,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,328,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,192,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2  อัตรา  
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 2 ตําแหนง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 8  อัตรา  
(1) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  2  ตําแหนง
(2)  พนักงานจางทั่วไป (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  6
  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558

ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม/ ฉบับที่ 6 หนาที่ 52  ขอที่ 1
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 8  อัตรา จํานวน 12
  เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 52  ขอที่ 2
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,363,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 213,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 52  ขอที่ 3
(สํานักปลัด)

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) รางประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
สําหรับพนักงานจางที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 52  ขอที่ 4
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาบริการในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตรวจราง
กายของบุคลากร ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม/ฉบับที่ 6 หนาที่ 53  ขอที่ 5
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการใหความรูการลดและคัดแยกขยะ ประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูการลด
และคัดแยกขยะ ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเครื่องเขียน ฯลฯ  คาใชอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรมฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 หนาที่ 53  ขอที่ 6
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําปี 2565 เพื่อใหประชาชน เยาวชนหาง
ไกลยาเสพติด รูถึงโทษของยาเสพติด  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  99  ขอที่  5
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลบานโตก 
ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพใหแกประชาชนตําบลบานโตก ประจําปี 2565 เพื่อให
ประชาชน มีทักษะในการประกอบอาชีพ ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน มีความรู  ความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางถูกตอง และเป็นแหลงเรียนรู เป็นการบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน  เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  การสง
เสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมขน และระดับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  99  ขอที่  6
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:25 หนา : 191/287



โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ  ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมผู
สูงอายุ ประจําปี 2565 สงเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชนตอผูสูง
อายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  99  ขอที่  7
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:25 หนา : 192/287



โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี  ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สตรี ประจําปี 2565 ใหกลุมสตรีในพื้นที่ไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายตางๆ สิทธิและหนาที่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 100  ขอที่  9
(สํานักปลัด)
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โครงการใหความรูการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 100  ขอที่  10
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในและภายนอกตําบล ประจําปี 
2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ
ภายในและภายนอกตําบล ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถาน
ที่  เชน ผา ดอกไม  คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 55 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประจําปี 
2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประจําปี 2565 โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถานที่  เชน
ผา ดอกไม ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม/ฉบับที่  6 หนาที่ 13 ขอที่ 1
 (สํานักปลัด)
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี  ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรพิมลลักษณพระบรม
ราชินี ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายใน
การตกแตงสถานที่  เชนผา ดอกไม ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ  และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 13 ขอที่ 2
 (สํานักปลัด)
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โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถวายพระพรเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี 2565 โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถานที่  เชน
ผา ดอกไม ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 14 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)
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โครงการวันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลบานโตก ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุตําบลบานโตก ประจําปี 2565  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายในการตกแตงสถานที่  เชนผา ดอกไม คา
โลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของรางวัล  ฯลฯ  และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 54 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีแห
เทียนพรรษา ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใช
จายในการตกแตงสถานที่  คาเทียนพรรษา  ฯลฯ  และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 54 ขอที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใช
จายในการตกแตงสถานที่  คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินหรือของ
รางวัล  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 54 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,112,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,780,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,780,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) วิศวกรโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 15 ขอที่ 1
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 15 ขอที่ 2
 (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้   
- ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวัน
ที่ 18 มกราคม 2564
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 20  ขอที่ 15
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 4  อัตรา  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  อัตรา
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 3  อัตรา  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  3  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 16 ขอที่ 3
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ พนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 3  อัตรา  ตําแหนง  (คน
งานทั่วไป)   จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  6 หนาที่ 16 ขอที่ 4
 (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,206,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 16 ขอที่ 6

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
2) ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานโตก เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 17 ขอที่ 6
 (กองชาง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 17 ขอที่ 7
 (กองชาง) 

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 17 ขอที่ 8
 (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 18 ขอที่ 9
 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website คา
ธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดิน
ทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยน
บัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึง
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กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตอง
มิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไปราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
กับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใช
จายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรครายมาสูคน และ
ใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือบานพักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ไวให คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาใชจายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม  คา
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บานพักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกรณีไมมีผูพักอาศัย  คาใชจายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  คา
ระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนคาระวางบรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น เพื่อใชปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
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สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลอก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นตน  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 18 ขอที่ 10
 (กองชาง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวง
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มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ ฯลฯ
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยว
ของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 56 ขอที่ 4
 (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ    พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 56 ขอที่ 1
 (กองชาง)

คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ระเบียบวาดวยรถราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 56 ขอที่ 2
 (กองชาง)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 56 ขอที่ 3
 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ฯลฯ
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 18 ขอที่ 11
 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 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 ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 19 ขอที่ 12
 (กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
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วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 20  ขอที่ 16
 (กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาง
ฉีดน้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 57 ขอที่ 5
 (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 19 ขอที่ 13
 (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
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ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 57 ขอที่ 9
 (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
 หนาที่ 21 ขอที่ 17
 (กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ทรายอะเบท น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 57 ขอที่ 10

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 57 ขอที่ 6
 (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
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หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 19 ขอที่ 14
 (กองชาง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจแบงการพิจารณาออกเป็น 1
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 57 ขอที่ 7
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 57 ขอที่ 8
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:26 หนา : 229/287



งบลงทุน รวม 126,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,500 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา – สามารถทํา
สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 64 ขอที่ 11
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
หมายเหตุ เป็นการกําหนดคุณลักษณะนอกมาตรฐานเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 64 ขอที่ 11
(กองชาง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
กระดาษ A3  จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 54,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนา
ตอนาที(ppm) 
– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที(ppm) 
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 หนาที่ 64 ขอที่ 11
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)  ไดแก ซอมแซมเปลี่ยนหัว
รถขยะ เปลี่ยนกระบะทายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 64 ขอที่ 13
 (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 8,664,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,581,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,581,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) นายชางโยธาอาวุโส  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นายชางไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
3) 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
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 58 ขอที่ 1
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 58 ขอที่ 2
(กองชาง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินรับปรุงคาจาง
ประจํา ตําแหนง นายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศ อ.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 22 ขอที่ 1
 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  5  อัตรา  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2  อัตรา  
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางสํารวจ)  จํานวน  1
  อัตรา
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)  จํานวน  1
  อัตรา
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 3  อัตรา  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  3  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 58 ขอที่ 3
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ พนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 3  อัตรา  ตําแหนง  (คน
งานทั่วไป)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 58 ขอที่ 4
 (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 405,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 310,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 59 ขอที่ 5

(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
2) ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานโตก เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ฉบับที่  6 หนาที่ 59 ขอที่ 6
 (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 59 ขอที่ 7
 (กองชาง) 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 59 ขอที่ 8
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 59 ขอที่ 9
 (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 101,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน  คาใชจาย
ในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขง
ขัน  คาใชจายในการแขงขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 60 ขอที่ 10
(กองชาง)
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คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถราชการ

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถ
ยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาโดยวิธีการซื้อ  การ
ยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 60 ขอที่ 11
 (กองชาง)
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 60 ขอที่ 12
 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  ฯลฯ
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่  6 หนาที่ 64 ขอที่ 12
 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,716,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,716,500 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารหองเก็บของ บริเวณหลังอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมโครงการตอเติมอาคารหองเก็บของ บริเวณ
หลังอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานโตก หมูที่ 13
 บานพันธมา ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาด กวาง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 3 ขอที่ 3,4
 (กองชาง)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมทางหลวง
สระบุรี-หลมสัก (ประปา)  หมูที่ 7 บานพี้ ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 487,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมทางหลวงสระบุรี-หลมสัก (ประปา)  หมูที่ 7 บาน
พี้ ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 12 ขอที่ 6
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6   ชวงที่ 4  หมูที่ 
10  บานพนานิคม ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 468,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6  ชวงที่ 4  หมูที่ 10  บานพนานิคม ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 14 ขอที่ 17
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาวบัติ หมูที่ 11 
บานกกนอง ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 173,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนางสาวบัติ หมูที่ 11 บานกกนอง ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 296.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 15 ขอที่ 23
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายชูชาติ หมูที่ 11 
บานกกนอง ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 173,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนายชูชาติ หมูที่ 11 บานกกนอง ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 297.00 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 15 ขอที่ 24
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอจิตร  หมูที่ 4 
บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 105,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหมอจิตร  หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 180.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 12 ขอที่ 4
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางทางลาดสําหรับคนพิการ ภายในองคการบริหาร
สวนตําบลบานโตก หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางทางลาดสําหรับคน
พิการ ภายในองคการบริหารสวนตําบลบานโตก หมูที่ 13 บาน
พันธมา ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  ขนาดวาง 1.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 3 ขอที่ 4
 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:26 หนา : 254/287



โครงการกอสรางผนังกันน้ํากัดเซาะถนน สายบานโนนสวรรค หมูที่ 
5 บานพี้ ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางผนังกันน้ํากัดเซาะ
ถนน สายบานโนนสวรรค หมูที่ 5 บานพี้ ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดความสูง 2.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 19 ขอที่ 48
 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:26 หนา : 255/287



โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 365,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางลานเอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 13
 บานพันธมา ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ  
งานลานเอนกประสงค ปริมาณพื้นที่รวมไมนอยกวา 607.00
 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 3 ขอที่ 2
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ  ภายในองคการบริหารสวนตําบล
บานโตก หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ  ภายใน
องคการบริหารสวนตําบลบานโตก หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  ขนาด
กวาง  11.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 3 ขอที่ 2
 (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน สายนาดง หมูที่ 4 บานโตกใต 
ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน สายนา
ดง หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา  600.00 ตัน ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 5 ขอที่ 12
 (กองชาง)
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ลงหินคลุกถนนภายในหมูบาน ซอย 12 หมูที่ 11 บานกกนอง ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกถนนภายในหมูบาน ซอย 12 หมูที่ 11
 บานกกนอง ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 30.00
 ตัน ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 15 ขอที่ 26
 (กองชาง)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) ) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 
- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคูมือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555
4) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
  ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 64 ขอที่ 12
 (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,860,500 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 3,860,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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อุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ งานเป่าลางทําความ
สะอาดบอบาดาล ภายในหมูบาน  ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 110,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ งาน
เป่าลางทําความสะอาดบอบาดาล ภายในหมูบาน  ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ดังนี้
1. หมูที่ 1 บานโตกเหนือ จํานวน 3 จุด
          จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน วัดสวางอารมณ
          จุดที่ 2 บริเวณศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบล
บานโตก
          จุดที่ 3 บริเวณประปาหมูบาน นายบุญรวม นพมาก
2. หมูที่ 2 บานโตกกลาง   จํานวน 1 จุด
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน
3. หมูที่ 4  บานโตกใต จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน
จุดที่ 2 บริเวณประปาหมูบาน ถังเก็บน้ําเหล็ก
4. หมูที่ 5 บานพี้ จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบานคุมบานโนนสวรรค
จุดที่ 2 บริเวณประปาหมูบานคุมบานโคกเจริญ
5. หมูที่ 6 บานทุงแค จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน บริเวณบานนางสายหยุด
จุดที่ 2 บริเวณประปาหมูบาน บริเวณนานางสายหยุด
6. หมูที่ 8 บานสะแกงาม จํานวน 2 จุด
          จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน ซอย 3
จุดที่ 2 บริเวณประปาหมูบาน บริเวณบานกํานัน
7. หมูที่ 12 บานโนนโก จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน บานใหม
จุดที่ 2 บริเวณประปาหมูบาน บานสันตาเพีย
จุดที่ 3 บริเวณประปาหมูบาน ศาลาเอนกประสงค
8. บานพันธมา จํานวน จํานวน 5 จุด
จุดที่ 1 บริเวณประปาหมูบาน อาคารเอนกประสงค
จุดที่ 2 บริเวณประปาหมูบาน บานพันธมา
จุดที่ 3 บริเวณประปาหมูบาน บานพันธมา (หอถังเหล็ก)
จุดที่ 4 บริเวณประปาหมูบาน บานถ้ําสองพี่นอง
จุดที่ 5 บริเวณประปา ภายใน อบต.บานโตก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 16 ขอที่ 29, 30, 31, 32, 33, 34 และ
หนาที่ 17 ขอที่ 36, 40
 (กองชาง)

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยตามุย หมูที่ 3 บานหัวนา 
ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 190,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยตามุย หมูที่ 3 บานหัวนา ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบ
มาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 22 ขอที่ 10
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทองหลอ หมูที่ 5 บานพี้ 
ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 140,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทองหลอ หมูที่ 5 บานพี้ ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 23 ขอที่ 18
 (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสมปอง หมูที่ 5 บานพี้ ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 65,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยสมปอง หมูที่ 5 บานพี้ ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 23 ขอที่ 19
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยกกกะบก หมูที่ 9 บานวังจาน ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 450,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยกกกะบก หมูที่ 9 บานวังจาน ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 6 ขอที่ 3
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนางสาวบัติ  หมูที่ 11  บานกกนอง ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 65,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ  ซอยนางสาวบัติ  หมูที่ 11  บานกกนอง ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 25 ขอที่ 31
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยเจริญสุข ตอจากของเดิม หมูที่ 2 บานโตกกลาง 
ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 165,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
เจริญสุข ตอจากของเดิม หมูที่ 2 บานโตกกลาง ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 21 ขอที่ 7
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยนางบุญสง  หมูที่ 1 บานโตกเหนือ ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ

จํานวน 55,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
นางบุญสง  หมูที่ 1 บานโตกเหนือ ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 20 ขอที่ 2
(กองชาง
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยนางแบงค หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 86,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
นางแบงค หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 22 ขอที่ 14
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยนายชวง หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 77,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
นายชวง หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 23 ขอที่ 15
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยนายประสงค หมูที่ 1 บานโตกเหนือ ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
นายประสงค หมูที่ 1 บานโตกเหนือ ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 20 ขอที่ 1
(กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยนายอนันต หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 42,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
นายอนันต หมูที่ 4 บานโตกใต ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 23 ขอที่ 16
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยมิตซูบิชิ หมูที่ 7 บานพี้ ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
มิตซูบิชิ หมูที่ 7 บานพี้  ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 24 ขอที่ 23
 (กองชาง
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยมีสุข 1 หมูที่ 3 บานหัวนา ตําบลบานโตก อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 450,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
มีสุข 1 หมูที่ 3 บานหัวนา ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 21 ขอที่ 9
 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:27 หนา : 275/287



โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ซอยสวนพันธมา 2 หมูที่ 2 บานโตกกลาง ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอย
สวนพันธมา 2 หมูที่ 2 บานโตกกลาง ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 21 ขอที่ 8
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ถนนสายคลองวังหัน หมูที่ 6 บานทุงแค ตําบลบานโตก 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 470,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ถนน
สายคลองวังหัน หมูที่ 6 บานทุงแค ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 24 ขอที่ 21
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ถนนสายบานพันธมา-บานพี้ หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 450,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ถนน
สายบานพันธมา-บานพี้ หมูที่ 13 บานพันธมา ตําบลบาน
โตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 8 ขอที่ 7
 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ สะแกงาม – วังจาน หมูที่ 8  บานบานสะแกงาม ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 600,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ สะแกงาม – วังจาน หมูที่ 8  บานบานสะแกงาม ตําบล
บานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามแบบ
มาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 6 ขอที่ 2
 (กองชาง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายดง หมูที่ 12 บาน
โนนโก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 33,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายดง  หมูที่ 12 บานโนน
โก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตาม
แบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 27 ขอที่ 38
 (กองชาง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายมี หมูที่ 12 บาน
โนนโก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 32,500 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายมี  หมูที่ 12 บานโนน
โก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตาม
แบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 27 ขอที่ 37
 (กองชาง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายลันดา หมูที่ 12 
บานโนนโก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 34,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายลันดา หมูที่ 12 บานโนน
โก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตาม
แบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 26 ขอที่ 35
 (กองชาง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายสมคิด หมูที่ 12 
บานโนนโก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 21,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยนายสมคิด หมูที่ 12 บานโนน
โก ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตาม
แบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 26 ขอที่ 36
 (กองชาง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยผูชวยสมนึก  หมูที่ 1 
บานโตกเหนือ ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ซอยผูชวยสมนึก  หมูที่ 1 บาน
โตกเหนือ ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 20 ขอที่ 3
 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 17/3/2565  11:29:27 หนา : 282/287



โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ถนนสายบานโนนโก – บาน
สันตาเพีย หมูที่ 12 บานโนนโก ตําบลบานโตก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 110,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ  
-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ถนนสายบานโนนโก - บานสันตา
เพีย ชวงที่ 1 เริ่มจากศาลาเอนกประสงค ตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ถนนสายบานโนนโก - บานสันตา
เพีย ชวงที่ 2 เริ่มจากประปาถังเหล็กสีเขียว ตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 26 ขอที่ 34
 (กองชาง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ วัดสวางอารมย หมูที่ 1 
บานโตกเหนือ ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ตามโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ วัดสวางอารมย หมูที่ 1 บานโตก
เหนือ ตําบลบานโตก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 5 หนาที่ 20 ขอที่ 4
 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจ
ถายโอนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานโตกและป่าสงวนแหง
ชาติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามภารกิจถายโอนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานโตกและป่าสงวนแหงชาติ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
 หนาที่ 61 ขอที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการกําจัดน้ําเสีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําและการกําจัดน้ําเสีย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาป้ายโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คา
สําเนาเอกสาร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
 หนาที่ 61 ขอที่ 2
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โครงการรณรงคและป้องกันการเผาป่า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
การเผาป่า  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร คาป้ายรณรงค และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6
 หนาที่ 61 ขอที่ 3
(สํานักปลัด)
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