
 

 

ข้อบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า 
อ าเภอโพนทราย  จังหวดัร้อยเอ็ด 

 

 



 



     

      สว่นที ่1 
 

          ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         ของ 

             องค์การบรหิารสว่นต าบลยางค า 

              อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 

 

 



 



 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางค า 

อ าเภอโพนทราย จังหวัดรอ้ยเอด็ 

2. รายจา่ย 

รายจา่ย 

รายจา่ยจรงิ  

ปี 2563 

ประมาณการ  

ปี 2564 

ประมาณการ  

ปี 2565 

จา่ยจากงบประมาณ    

งบกลาง 9,727,758.06 11,073,549.00 12,020,488.00 

งบบคุลากร 11,913,223.00 13,159,286.00 15,225,560.00 

งบด าเนนิงาน 7,515,806.22 8,555,365.00 8,393,152.00 

งบลงทนุ 590,100.00 1,762,700.00 1,031,200.00 

งบเงนิอดุหนุน 2,024,367.96 2,261,000.00 2,319,000.00 

         รวมจา่ยจากงบประมาณ 31,771,255.24 36,811,900.00 38,989,400.00 

 

 

 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า 

อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง  

ปี 2563 

ประมาณการ  

ปี 2564 

ประมาณการ  

ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 27,855.00 205,000.00 125,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ 

อนุญาต 

26,038.40 34,800.00 38,800.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 146,572.00 120,000.00 150,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ 

กิจการพาณิชย์ 

465,580.80 285,500.00 650,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 147,869.00 130,600.00 110,600.00 

หมวดรายได้จากทุน 12,200.00 1,000.00 10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 826,115.20 776,900.00 1,084,400.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 15,303,876.83 16,035,000.00 16,005,000.0
0 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,303,876.83 16,035,000.00 16,005,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุน 20,568,473.99 20,000,000.00 21,900,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,568,473.99 20,000,000.00 21,900,000.00 

รวม 36,698,466.02 36,811,900.00 38,989,400.00 



  

สว่นที ่2 

ขอ้บญัญตั ิ

เรือ่ง 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบรหิารสว่นต าบลยางค า 

อ าเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางค า 

อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ด๎าน รวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,042,360 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,161,080 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 6,545,941 

แผนงานสาธารณสุข 1,336,320 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 603,120 

แผนงานเคหะและชุมชน 242,000 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 10,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 519,760 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,028,051 

แผนงานการเกษตร 1,480,280 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง 12,020,488 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 38,989,400 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา 
อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 

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

หมวดภาษีอากร      
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 82,496.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีบํารงุท๎องที่ 99,288.98 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 12,050.00 180,000.00 -44.44 % 100,000.00 
ภาษีป้าย 16,005.00 15,805.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร   
อากรอากร 

197,790.48 27,855.00 205,000.00  125,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      

คําธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 523.80 407.40 500.00 0.00 % 500.00 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 240.00 314.00 200.00 150.00 % 500.00 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 370.00 50.00 300.00 0.00 % 300.00 
คําธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง 2,000.00 1,000.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 
คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 100.00 200.00 0.00 % 200.00 
คําปรับการผิดสัญญา 3,951.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00 
คําใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอ 

สุขภาพ 

13,800.00 14,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

คําใบอนุญาตจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 1,900.00 2,100.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 57.00 100.00 200.00 % 300.00 
      



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

คําใบอนุญาตอ่ืน ๆ 1,300.00 10.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,084.80 26,038.40 34,800.00  38,800.00 

หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน      
ดอกเบี้ย 99,915.59 146,572.00 120,000.00 25.00 % 150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 99,915.59 146,572.00 120,000.00  150,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์      

รายได๎จากประปา 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 
รายได๎จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 571,543.20 465,580.80 285,000.00 128.07 % 650,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 571,543.20 465,580.80 285,500.00  650,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      

เงินที่มีผู๎อุทศิให๎ 2,500.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
คําขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง 13,000.00 61,000.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00 
คํารับรองสําเนาและถํายเอกสาร 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 126,813.00 86,869.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 142,313.00 147,869.00 130,600.00  110,600.00 
หมวดรายได้จากทุน      

คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 280.00 12,200.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 280.00 12,200.00 1,000.00  10,000.00 

หมวดภาษีชัดสรร      
ภาษีรถยนต์ 265,280.57 246,161.72 280,000.00 -3.57 % 270,000.00 
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,386,384.69 8,462,243.35 8,350,000.00 1.80 % 8,500,000.00 
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได๎ฯ 1,964,696.99 1,943,045.53 2,100,000.00 -4.76 % 2,000,000.00 

 

 



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

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 18,714.66 41,586.43 45,000.00 0.00 % 45,000.00 
ภาษีสรรพสามิต 4,655,022.21 4,008,875.85 4,655,000.00 -3.33 % 

 
4,500,000.00 

คําภาคหลวงแรํ 65,370.63 17,028.98 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
คําภาคหลวงปิโตรเลียม 39,490.29 79,226.97 45,000.00 77.78 % 80,000.00 
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 

กฎหมายที่ดิน 
620,640.00 505,708.00 500,000.00 10.00 % 550,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,015,600.
04 

15,303,876.
83 

16,035,000.
00 

 16,005,
000.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      

เงินอุดหนุนทั่วไป 17,780,039.62 20,568,473.99 20,000,000.00 9.50 % 21,900,000.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,780,039.

62 
20,568,473.

99 
20,000,000.

00 
 21,900,

000.00 รวมทุกหมวด 34,839,566.
73 

36,698,466.
02 

36,811,900.
00 

 38,989,
400.00  

  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

                 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจํายงบประมาณรายจํายท่ัวไป 

                                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                      องค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา 

                 อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,989,400 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
 

 
 
 
 

 

-เพ่ีอจํายเป็นคําชําระหนี้เงินต๎น ชดใช๎คําเสียหายกรณีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสูญหาย 

ตามหนังสื่อที่องค์การบริหารสํวนตําบล ยางคํา ได๎วับแจ๎งจากกรมศิลปากร หนังสือลับที่ 

วธ 0401/3303 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2550 ขอให๎องค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา สํง

ชดใช๎คําสินไหมทดแทนตามราคาโบราณวัตถุที่ได๎ประเมิน ไร๎เป็นเงิน 10,000,000 บาท 

(สืบล๎านบาทถ๎วน) ให๎แกํ กรม ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาชี้ ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพํงของสํวนราชการและหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง 

                 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติความวับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎า ที่ พ.ศ.2539 

                 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการวับเงิน การ เบิกจํายเงิน การฝากเงิน    

                  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.254  แก๎ไขเพ่ิม  

                  เดิม (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

งบกลาง รวม 12,020,488 บาท 

งบกลาง รวม 12,020,488 บาท 

งบกลาง รวม 12,020,488 บาท 

คําชําระหนี้เงินกู๎ จํานวน 1,000,000 บาท 



 

 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน   215,100     บาท 

-เพี่อจํายสมทบสมทบเงินประกันสังคมของพนักงานจ๎างของ 

องค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดํวนที่สุด  

ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดํวนทีสุ่ด 

 ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน      9,000     บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ 

เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

     เพื่อให๎ความคุ๎มครองแกํลูกจ๎างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย  

     หรือสูญหาย อันเน่ืองมาจากการทํางานให๎แกํนายจ๎าง โดยคํานวณ 

      ในอัตราร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างท้ังปี 

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก๎ไข 

เพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ จํานวน  7,466,400   บาท 

-เพือ่จํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ตั้งไร๎ 12 เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่ม 

เดิมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจําย 

เงินเบีย้ยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน  2,571,200  บาท 

     -เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ ตั้งไว๎ 12  เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่ม 

เดิมถึง (ฉบับท่ี) พ.ศ.2549 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจําย 

เงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎อง 

ถิ่น(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

เบี้ยยังชีพผ๎ูป่วยเอดส์ จํานวน   132,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ติดเชื้อผู๎ป่วยเอดส์  

ท่ีแพทย์รับรองและทําการวินิจฉัยแล๎ว คนละ 500 บาทตํอเดือน  

ตั้งไว๎ 12 เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง 

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ 

เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

เงินสํารองจําย จํานวน   200,000   บาท 

-เพี่อเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ 

กรณีการป้องกันและยับย้ังกํอนเกิดเหตุสาธารณภัย หรือคาดวําจะ 

เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด 

ร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวม เชํน การป้องกันและแก๎ไขปัญหา 

อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผํนดินถลํมภัยแล๎ง ภัยหนาว วาตภัย 

อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันการป้องกันและแก๎ไขปญัหาสถานการณ์ 

ฝุน่ละอองขนาดเล็ก 91712.5 การป้องกันและระงับโรคติดตํอ เชํน  

การปอ้งกันและระงับโรคติดตํอเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ 

การป้องกันควบคุมไข๎เลือดออก ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการ งบประมาณของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 ข๎อ 19และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนมาก ท่ี มท 0313.47ว667  ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี  

15 กรกฎาคม 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27 ว3215  ลงวันท่ี 6  

มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  

28 พฤษภาคม 2564 

     -เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749  ลงวันท่ี  

      30 มิถุนายน 2564 

      -สํานักปลัดฯรับผิดชอบดําเนินการ



 

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

       เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.)  จํานวน  341,788  บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข๎าราชการ 

สํวนท๎องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข๎าราช  

การสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ 2  

ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให๎นํา รายรับ 

ประเภทพันธบัตร เงินกู๎ เงินท่ีมีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ.2500 คํานวณในอัตราร๎อยละ 2 ของงบประมาณการราย รับทุก 

หมวดไมํรวมเงินอุดหนุน 

            -เป็นตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  

             ท่ี มท 0808.57ว29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

             -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบําเหน็จบํานาญข๎าราช 

              การสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2546 

 -กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจําย 

 ประจําปีสมทบ เข๎าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563  

 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563 

-สํานักปลัดฯรับผิดชอบดําเนินการ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลยางคํา (กองทุน สปสช.) จํานวน 85,000  บาท 
-เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท๎องถิ่นหรือพื้นท่ี ตําบลยางคํา (กองทุน สปสช.) 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้งงบ 

ประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ 

.2561 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ 

กรรมการ หลักประกันหลักสุขภาพแหํงชาติ 

-สํานักปลัดฯรับผิดชอบดําเนินการ 

 



 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารท่ัวไป รวม 8,785,260 
บาท งบบุคลากร รวม 5,781,660 
บาท เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 
บาท คําตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
จํานวน 514,080 บาท  

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารสํวน ตําบล รองนายกองค์การ 

บริหารสํวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวําด๎วยเงินคําตอบแทนนายก 

องค์การบริหารสํวน ตําบล รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล ประธานสภาองค์การ 

 บริหารสํวนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวน ตําบล สมาซีกสภาองค์การ 

บริหารสํวนตําบลและเลขานุการสภา องค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่ม 

เดิม ฉบับท่ี 2 พ .ศ. 2557 และหนังสือตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. ) คําตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารสํวน ตําบล ในอัตราเดือนละ 

     20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น เงิน 244,800 บาท 

2. ) คําตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารสํวน ตําบล ในอัตราเดือนละ 

            11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท  

      -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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คําตอบแทนประจําตําแหนํงนายก/รองนายก จํานวน   42,120   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนประจําตําแหนํงของนายกองค์การ 

บริหารสํวนตําบล รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การ 

บริหารสํวนตําบล รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบลประธาน 

สภาองค์การบริหารสํวนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร 

สํวนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลและเลขานุการ 

สภาองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเดิม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2557 และหนังสือตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1) คําตอบแทนประจําตําแหนํง นายกองค์การบริหารสํวน 

       ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น 

       เงิน 21,000 บาท 

2) คําตอบแทนประจําตําแหนํงรองนายกองค์การบริหารสํวน 

       ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน  

       12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

-สํานักปลัด   รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน     42,120    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารสํวนตําบล  

รองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา 

ด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนตําบล  รองนายกองค์การ 

บริหารสํวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล รองประธานสภา 

องค์การบริหารสํวนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลและเลขานุ 

การสภาองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเดิม  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.  
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2557 และหนังสือตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1 )คําตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสํวนตําบล ในอัตรา 

    เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 

2 )คําตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล ใน 

     อัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน 

     เป็นเงิน 21,120 บาท 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก     จํานวน  86,400  บาท       
องค์การบริหารสํวนตําบล 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ 

บริหารสํวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคํา 

ตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนตําบล รองนายกองค์การ 

บริหารสํวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล รอง 

ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารสํวนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนตําบล  

พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเดิม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตํางๆ 

ท่ี เกี่ยวข๎อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1) คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน 

ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 

เดือนเป็นเงิน 86,400 บาท 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา จํานวน 1,972,800 บาท 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล  

ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล รองประธานสภ องค์การ 

บริหารสํวนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวน ตําบล ตามระเบียบ      

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําตอบแทน นายกองค์การบริหารสํวนตําบล  

รองนายกองค์การบริหารสํวน ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล  

รองประธานสภา องค์การบริหารสํวนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล 

และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเดิม ฉบบท่ี 2  

พ.ศ. 2557 และหนังสือตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1) คําตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น เงิน 134,640 บาท 

 2) คําตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  

  ในอัตรา เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท 

 3) คําตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน 19 อัตรา 

  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  1,641,600  บาท 

 4) คําตอบแทนของเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  

  ในอัตราเดือนละ  7,200  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท 

            -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 

เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 

-เพี่อจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎กับพนักงาน 

สํวนตําบล จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 

1.นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดฯ) เป็นเงิน 588,120 บาท 

2นกับริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น (รองปลัดฯ) เป็นเงิน 455,52บาท 

3.อํานวยการท๎องถิ่น ระดับต๎น (หัวหน๎าสํานักปลัดฯ)  เป็นเงิน  

  422,640 บาท 

4.นิดิกรปฏิบัติการ  เป็นเงิน  222,240  บาท 

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เป็นเงิน  233,760  บาท 

6.เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นเงิน  178,200  บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท0809.2/ว   

 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณ  

 คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินประจําตําแหนํง จํานวน 
-เพื่อจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ของปลัดองค์การบริหารสํวน ตําบล 
รองปลัด และหัวหน๎าสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธใิห๎ได๎รับเงิน เดือนประจําตําแหนํง 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

-ตามประกาศ กถ.เรื่อง การกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน 

ท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 

-เป็นไปตามประกาศ ก.จ. กท.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับเงิน
คําตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของข๎าราชการหรือพนักงานสํวท๎องถิ่น พ.ศ.2564 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

 

3,124,140 บาท 

2,100,480 บาท 
 

 

2,100,480 บาท 

168,000   บาท 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน   729,480   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงาน 

จ๎างท่ัวไป พร๎อมปรับปรุงเงินคําจ๎าง จํานวน 12 เดือน  แยกเป็น 

1. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประชาสัมพันธ์  จํานวน  182,280  บาท 

2. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  จํานวน  181,440  บาท 

3. พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  149,760  บาท 

4. ภารโรง จํานวน  108,000  บาท 

5. คนงานท่ัวไป จํานวน 108,000  บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2 

/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ 

คํานวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

              -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน     42,180    บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม 

ภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป จํานวน 12 เดือน 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณภาระ 

คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ
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เงินอื่น ๆ จํานวน      84,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานสํวนตําบล 

ตําแหนํง ปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล (นักบริหารงานท๎องถิ่น  

ระดับกลาง) จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท 

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

        -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท- 0809.2/ว 138  

         ลงวันท่ี 30  ธันวาคม 2557 

         -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

งบดําเนินงาน รวม 2,963,600 บาท 

คําตอบแทน รวม   390,000  บาท 

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง

สํวน ท๎องถิ่น 
    จํานวน  330,000   บาท 

 

1.คําตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการพิจารณา ผลฯ  
เงินรางวัลตํางๆ   จํานวน 30,000 บาท 
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการพิจารณา 
ผลฯ เงินรางวัลตํางๆ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5 /ว 85 ลงวันท่ี  
 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคํา ตอบแทนบุคคลหรือ 
  คณะกรรมการ 
2.คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเสือกตั้ง จํานวน  300,000  บาท 
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเสือกตั้งโดยจํายเป็นคํา ตอบแทน 
บุคคลท่ีได๎รับแตํงตั้งให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีในการเสือกตั้งสมาซี สภาท๎องถิ่นหรือ 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวน ตําบล พ.ศ. 2537  

และแกไ๎ขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให๎แกํ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเสือกตั้งสมาซีกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎ บริหารท๎องถิ่น 

พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ การเสือกตั้งสมาซีกสภาท๎อง ถิ่นหรือผู๎บริหาร
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ท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน      10,000     บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่นที่มีความจําเป็น 

ต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุด 

ราชการแกํพนักงานสํวนตําบลพนักงานจ๎าง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกจํายคํา 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน 

ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามหนังสือสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ท่ี มท  

0808.27ว2409 ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยการเปกจํายคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําเชําบ๎าน จํานวน     50,000      บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนตําบล 

ตามสิทธิกฎหมายระเบียบ หนังสือส่ังการ มติคณะรัฐมนตรีแนว 

ทางปฏิบัติที่กําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎า 

ราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ 

.2551 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับ 

ท่ี 4) พ.ศ.2562 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 



วนัทพ้มิพ์:3/12/2564 16:26:29 หน้า ะ 18/118 

 

 

                                                                              รวม  888,600  บาท 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ        จํานวน  318,600  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆแยกเป็น 
1) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ 
2) คําจัดเก็บข๎อมูลเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นใน เขตรับผิดชอบ 
3) คําเย็บหนังสือคําถํายเอกสารเข๎าปกหนังสือและเข๎าเลํม หนังสือข๎อบัญญัติ 

    ตํางๆ ฯลฯ 
4) คําจ๎างเหมาบริกการบุคคลภายนอก ตําแหนํงยามรักษา ความปลอดภัยสถานท่ี  
ราชการที่ทําการองค์การบริหารสํวนตําบล จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
5)คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนํงพนักงานรักษาความสะอาดสํานักงาน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 

5) คําถํายเอกสารและแบบพิมพ์ตํางๆ 
6) คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ เชํน การจัดทําป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามน 
โนบายของรัฐบาล การป้องกัน อุบัติเหตุ คําวารสาร สิ่งพิมพ์ตํางๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตํางๆ ฯลฯ 
8.) คําจ๎างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเดิม คํา ธรรมเนียมรวมถึงการ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือ 
ซํอมแซม ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ฯลฯ 
9) คํากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คําซักฟอก ฯลฯ 
10) คําใช๎จํายติดตั้งในการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
11) คําเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับและสมัครใจ 
12) คําติดตั้งจานดาวเทียมสํานักงานท่ีทําการองค์การบริหาร สํวนตําบล 
13) คําใช๎จํายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
14) คําติดตั้งประปาเพื่อใช๎ในราชการ เชํน คําวางทํอประปา ภายนอกสถานท่ีราชการ  
เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได็ใช๎ บริการนํ้าประปารวมถึงคําติดตั้งมาตรวัดนํ้า
และอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ 
15) คําเชําเครื่องถํายเอกสารจํานวน 2 เครื่อง จํานวน ๑๒ เดือนๆละ 4,800 บาท เป็น 
เงิน 57,600 บาท 
16) คําทําเวปไซด์ 
17) คําจ๎างบริการตํางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎ จํายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท •0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 

คําใช๎สอย 



วนัทพ้มิพ์:3/12/2564 16:26:29 หน้า ะ 19/118 

 

 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ การจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปี
ขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฏาคม   
2563 
-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จํานวน   40,000   บาท 

- เพี่อเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 

1) คํารับรอง (รายจํายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร 

  ปกครองสํวนท๎องถิ่น) 

2) คําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ 

3) คําใชจ๎ํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีรวมถึงคําใช๎จํายใน 

  การประชาสัมพันธ์เข็ญชวนหรืออํานวยความสะดวกให๎กับประชาชน 

 เพื่อมารํวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตํางๆ 

4) คําใช๎จํายในการประชุมราชการ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใชํจําย 

  ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/2381 

  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก 

  จํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  ซึ่งจําเป็นต๎องจํายท่ีเกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ ท้ังนี้ไมํเกิน ร๎อยละ 1 ของ 

  เงินรายได๎ท่ีผํานมา 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จํายในการ 

 บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  

 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย 

 รับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ



 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 

จํายอื่น ๆ 

1. คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง            จํานวน  300,000     บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก 

สภา/นายกองค์การบริหารสํวนตําบล กรณีหมดวาระการดํารง 

ตําแหนํงตามท่ีกฎหมายกําหนดกรณีการเลือกเลือกตั้งใหมํ กรณีการ 

เลือกตั้งซํอมแทนตําแหนํงที่วําง ฯลฯ 

      -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5013 

ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 

      -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วยการเลือกตั้ง 

      สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผ๎ูบริหารท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

4. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ            จํานวน    70,000    บาท 
-เพื่อจํายเป็นใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

  และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําท่ีพัก  

  คําพาหนะ คําบริการจอดรถ คําผํานทางดํวนพีเศษ คําธรรมเนียม 

ในการใช๎สนามบิน และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ 

พนักงานสํวนตําบล พนักงานจ๎าง คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทาง 

ไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

5. คํากิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย            จํานวน     10,000  บาท 
-เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย เชํน คําพาน 
พุํมดอกไม๎ คําใช๎จํายในการจัดนิทรรศการ คําจัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ ฯลฯ 

     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน 

      การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแชํงขันกีฬาเข๎ารํวมแชํงขัน 
      ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 



 

คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม             จํานวน      30,000    บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําลงทะเบียนในการฟิกอบรม เชํน คําลงทะเบียน  

ของพนักงานสํวนตําบล พนักงานจ๎าง คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึก 

อบรม และการเข๎ารับการฟิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

แก๎ไขเพิ่มเดิมถึงปัจจุบัน 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการฟิกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความร๎ูกฎหมายท๎องถิ่น             จํานวน    30,000   บาท 

-เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการฟิกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความรู๎กฏหมายท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัดิงานของพนักงาน 

,เจ๎าหน๎าท่ี,สมาชิก อบต, ผู๎บริหารท๎องถิ่น ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ เชํนคําอาหารวํางและ 

เครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําพาหนะ คําวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  

คําใช๎จํายอื่นๆท่ีจําเป็นในการฟิกกอบรม ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  

และการเข๎ารับการฟิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแกไ๎ขเพิ่ม 

เดิมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม  

(ฉบับท่ี 1) หน๎าท่ี 105 ลําดับท่ี 5 

   - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



 

คําบํารุงรักษาและซํอมแซม                                           จํานวน     

-เพี่อจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพี่อให๎สามารถใช๎ 
งานได๎ตามปกติ ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติ 
มีอายุการใช๎งานไมํยีนนานสิ้นเปลืองหมดไป เชํน คอมพิวเตอร์ 
การเปลี่ยนถํายนํ้ามันรถยนต์ ฯลฯ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีอยูํใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวน ตําบลยางคํา 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท            

               0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ 

               การจําแนกประเภท รายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครอง  

                สํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจําปีเป็นลักษณะ
คําใช๎สอย คําวัสดุ และคําสาธารณูปโภค 

                 -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

คําวัสดุ                                                                      รวม    

วัสดุสํานักงาน                                                          จํานวน  

-เพื่อจาํยเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและ 

อะไหลํ คําวัสดุตํางๆ เชํนกระดาษ สมุด แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน  

ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม สมุดประวัติข๎าราชการ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  

ท่ีเย็บกระดาษ เก๎าอี้ พลาสติก ตาชั่งขนาดเล็กผ๎าใบติดตั้งในสํานักงาน ฯลฯ  

ท่ีจําเป็นต๎องใช๎ในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา และใช๎ 

ในกิจการสภาองค์การบริหารสวนตําบลยางคํา 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท•0808.2/ว 1095 ลง 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ-รายจําย 

ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

  90,000    บาท 

313,000    บาท 

  70,000    บาท 
 

 

70,000 บาท 



 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน     10,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํไฟฟ้าและวิทยุ เชํน  

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าไมโครโฟน ตู๎ลําโพง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

                -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท.  

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

  และการจําแนกประเภทรายวับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

  ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ วับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน    30,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบและอะไหลํ ในสํานักงานองค์การบริหารสํวนตําบลยาง 

คําเชํน แก๎วน้ํา ไม๎กวาด น้ํายาถูพื้น น้ําดื่ม น้ํายาเช็ดกระจก  

มีด ถ๎วย ชาม น้ําดื่ม กระดิกน้ําแข็ง ฯลฯ 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

               -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ
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วัสดุกํอสร๎าง จํานวน    30,000    บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําใช๎จํายวัสดุกํอสร๎างประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 

เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อ 

ประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิมหรือปรับปรุงวัสดุรายจํายเพื่อจัดหาสิ่ง 

ของที่ใช๎ในการซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ 

ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องชําระพร๎อมกับคําวัสดุ เซํน จอบ ค๎อน ตะปู  

เสียม สวําน ชักโครก อํางล๎างมือ ปูนขาว สีแปรงทาสี อิฐหรือซีเมนต์  

บล็อก ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ 

              -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ 

จําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

               -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง      จํานวน   40,000   บาท 

-เพี่อเพี่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ประเภทวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงราย 

จํายเพื่อประกอบดัดแปลง ตํอเดิม หรือปรับปรุงวัสดุจํายเพื่อจัดหาสิ่งของ 

ท่ีใฃ๎ในการบํารุงรักษา ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎อง 

ชําระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําใช๎จํายวัสดุยานพาหนะและขนสํง สําหรับรถยนต์ 

สํวนกลาง/รถน้ําอเนก ประสงค์ เชํน ยางรถยนต์ เบรคคลัช แบตเตอรี่ อุปกรณ์ 

ป้องกนันิรภัยตํางๆ เบาะรถยนต์ หม๎อน้ํา กันชน ฯลฯ 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหาร 

               งานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

               -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท.0808.2/ว 1095  

               ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจําย       

               ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

               -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน    80,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น วัสดุสิ้นเปลืองรายจําย 

ท่ีต๎องชําระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําใช๎จํายในการชื้อน้ํามันดีเซล  

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง เพื่อใช๎สําหรับรถยนต์สํวนกลาง เครื่องตัดหญ๎า 

เครื่องสูบน้ํา แก๏สหุงต๎ม ก๏าช  น้ํามันจารบี  น้ํามันหลํอลื่น ฯลฯ 

              -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท.0808.2 
               /ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
              ประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
              -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/0627 ลงวันท่ี  
              22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการ 
              พิจารณางบประมาณรายจํายประจําปีในลักษณะคําใช๎จํายวัสดุ และคํา 
              สาธารณูปโภค 
             -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จํานวน     10,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ประเภทวัสดุคง 

ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใฃ๎ในการซํอมแซม 

บํารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎อง 

ชําระพร๎อมกับคําวัสดุ เซํน จัดซื้อวัสดุสิ่งของเคร่ืองใช๎ตํางๆ เชํน  

กระดาน ไม๎อัด ไวส์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สี พูํกัน หนังสือพิมพ์  

แผํนฃีดี เมมโมรื่การ์ด  ภาพถํายดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

-เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎งอถิ่น ท่ี มท. 0808.2/ 

ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 

ประเภทรายรับ-รายจํายประจําบีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน   30,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 

เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อ 

ประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหา 

สิ่งของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งาน 

ได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องชําระพร๎อมกับคําวัสดุคําจัดซื้อวัสดุ 

คอมพิวเตอร์เชํน แผํนดิสก์ คลับหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกเดิม 

เมาส์ โปรแกรมตํางๆ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีราคาหนํวยหนึ่งไมํ เกิน 20,000 

               บาท ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

               0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

              -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ
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วัสดุสนาม จํานวน      5,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุสนาม ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจําย 

เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัด 

หาสิ่งของท่ีใฃ๎ในการซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎ 

งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องชําระพร๎อมกับคําวัสดุเชํน คําขนสํง 

ภาษี คําประกันภัย คําติดตั้ง เชํน เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาด 

เด็ก ลุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม๎าทิน ฯลฯ 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท.0808.2 

              /ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 

              ประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

              -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุอื่น   จํานวน    8,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ 

อุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัด 

แปลง ตํอเดิม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช๎ใน 

การซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  

รายจํายที่ต๎องชําระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน มิเตอร์นํ้าไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๏ส  

หัววาล์วเปิด - ปิดแก๏ส ฯลฯ 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

              -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําสาธารณูปโภค รวม 1,372,000 บาท 

คําไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท 

-เพี่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้า สําหรับท่ีทําการองค์การบริหาร 

สํวนตําบลยางคํา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ไฟฟ้าสาธารณะ และ 

สถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟ้า ท้ัง 5 แหํง ฯลฯ 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎ 

จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด 

ท่ี มท.0810.ธ/ว3035  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0810.ธ/ว1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.8/1627              

ลงวันท่ี  22  มีนาคม2564  เรี่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย 

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจําปีในลักษณะคํา 

ใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําน้ําประปา คําน้ําบาดาล จํานวน    15,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําน้ําประปา คําน้ําบาดาล ในสํานักท่ีทําการองค์การ 
บริหารสํวนตําบลยางคํา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือท่ีสาธารณะ 

รวมถึงคําใช๎จํายท่ีต๎องชําระพร๎อมกันฯลฯเชํนคําบริการ คําภาษี 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําบริการโทรศัพท์ จํานวน    10,000    บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําโทรศัพท์สําหรับสํานักงานท่ีทําการองค์การ 

บริหารสํวนตําบลยางคําหรือการ์ดโฟน ฯลฯ 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎ 

จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

               -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

              -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

คําบริการไปรษณีย์ จํานวน    5,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ 

              -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

              -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท•0808.2/ว 1095  

ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย 

รับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน    135,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคําเชําเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แมํขําย คําบํารุงรักษาระบบสํารวจข๎อมูล ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 
•0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 
-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําเชําพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และคาํธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวน    

-เพื่อจํายเป็นคําเชําพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ และคําธรรมเนียมท่ีเกี่ยว 

ข๎อง เชํน ระบบ ClOUD , HOSTING ฯลฯ 

              -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมท 
•0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําบีขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

งบเงินอุดหนุน รวม 

เงินอุดหนุน รวม 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหสือประชาชนขององค์กร    จํานวน  40,000  บาท       
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอําเภอโพนทราย ให๎กับเทศบาลตําบลโพนทราย 

            -เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหสือประชาชนขององค์กร 

            ปกครองสํวนท๎องถิ่นอําเภอโพนทราย ให๎กับ เทศบาลตําบลโพนทราย ในการดําเนินงาน 

            ของศูนย์ปฏิบัติการ รํวมในการชํวยเหสือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

            อําเภอโพนทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

            -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน 

            ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

            -ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม (ฉบับ ท่ี 1) หน๎า 108  

            ลําดับท่ี 24 

            -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

 
 
 

7,000   บาท 

40,000   บาท 

40,000   บาท 

40,000 บาท 
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ รวม 574,72
0 

บาท 
งบบุคลากร รวม 544,72

0 
บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 544,72
0 

บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 305,32

0 
บาท  

-เพี่อจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎กับพนักงาน 

สํวนตําบล ตําแหนํง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จํานวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ.2542 

-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138  

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณคําใช๎จําย 

ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน   239,400   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ  ตําแหนํง  

ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร๎อมปรับปรุงเงินเดือน  

จํานวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  

ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณคําใช๎จําย 

ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 
คําใช๎สอย รวม 30,000 บาท 
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000   บาท  

           -เพี่อจํายเป็นคํารับรองขององค์การบริหารสํวนตําบลในโอกาส ตํางๆ เชํน  

           การประชุมสภาฯ การตรวจแนะนําการปฏิบัติ งาน การต๎อนรับการประชุม 

           สํวนราชการตํางๆ คําใช๎จํายในการ ประชุมราชการ เชํน ประชุมประชาคม 

           หมูํบ๎านเพื่อจัดทําแผน ชุมชน หรือเรื่องอื่นท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ 

           กระทรวง มหาดไทยกําหนด ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํา 

            งานตํางๆ ท่ีได๎รับการแตํงตั้งตามกฏหมาย ระเบียบ ประชุม สภาหรือคณะกรรม 

             การท่ีสภาตั้ง ฯลฯ 

             -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  

            กรกฏาคม 2548  เรื่อง การ ตั้งงบประมาณและการเบิกจํายเงินคํารับรองหรือ 

           คําเลี้ยงรับรอง ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งจําเป็นต๎องจํายท่ีเกี่ยวกับการ  

           รับรอง ฯลฯ ท้ังนี้ไมํเกินร๎อยละ 1 ของเงินรายได๎ท่ีผํานมา 

          -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหาร 

           งานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ 2562 

           -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  

           ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย 

           รับ- รายจํายงบประมาณรายจํายประจําปีขององค์กร 

          -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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         รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น จํานวน    20,000     บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา ท๎องถิ่น ในการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาผู๎ นําชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการกับ หมูํบ๎านในพื้นท่ี เพี่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา โดย
ให๎นําข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และ ข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยจํายเป็นคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการ ใช๎และการตกแตํงสถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คํา วัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถําย เอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์คําหนังสือ 
คําใช๎จํายในการ ติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ีงท่ีใช๎บรรจุ เอกสาร 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร คําป้าย โครงการ คําใช๎จํายอื่นท่ีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวน ตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผน พัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไข เพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใชํจําย ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0808.27ว 1095 ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณ
รายจําย ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,377,060 บาท 
งบบุคลากร รวม 2,005,060 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,005,060 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 932,800   บาท  

-เพี่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎แกํ  

พนักงานสํวนตําบล 12 เดือน แยกเป็น 

1) ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น ระดับ ต๎น (ผู๎อํานวยการกองคลัง) เป็นเงิน 393,660 บาท 

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นเงิน 214,540 บาท 

3) เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ปฏิบัติงาน เป็นเงิน 162,000 บาท 

4) เจ๎าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เป็นเงิน 162,600 บาท 

-เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/138 ลว. 30 
ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน 

บุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น        จํานวน  19,560  บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินคําครองชีพให๎แกํพนักงานสํวนตําบล 12 เดือน แยกเป็น 

1) เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ปฏิบัติงาน เป็นเงิน 9,780 บาท 

2) เจ๎าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เป็นเงิน 9,780 บาท 

-เป็นไปตามหนังสือ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 

     ให๎พนักงานสํวนตําบล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ขององค์การ 

     บริหารสํวนตําบล ได๎รับเงินเพ่ิมคําครองชีพขั้วคราว (ฉบับท่ี 2) 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ



 

เงินประจําตําแหนํง จํานวน     42,00 0  บาท 

                  -เพี่อจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงพนักงานสํวนตําบล  

                   ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองคลัง ระดับ ต๎น (ผู๎อํานวยการกองคลัง)  

                   จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท 

                  -เป็นไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร 

                  งานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 10 ) ลว 22 ธันวาคม 2558 

                  -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา จํานวน     293,400   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจํา ตําแหนํง นักวิชาการเงิน 

และบัญชี จํานวน 12 เดือน 

               -เป็นไปตามประกาศ กถ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราคําจ๎าง 

               และการให๎ลูกจ๎างประจําองค์การบริหารสํวนตําบลได๎รับคําจ๎าง (ฉบับท่ี 4) 

               -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   จํานวน    675,600   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ  

และพนักงานจ๎างบัวไป แยกเป็น 

1) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  เป็นเงิน  200,880  บาท 

2) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 189,720 บาท 

3) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็นเงิน  150,240  บาท 

4) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  134,760  บาท 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท. 

    0809.2/138  ลว. 30  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการ 

     คํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 

     สํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 
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-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพใท๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ 

และพนักงานจ๎างท่ัวไป แยกเป็น 

1) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญขี  เป็นเงิน  17,700 บาท 

2) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 

   0809.2/138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ 

    คํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 

    สํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

 

งบดําเนินงาน รวม  364,000  บาท 

คําตอบแทน รวม   141,000  บาท 

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร    

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการอัดซื้อ 

อัดจ๎าง คณะกรรมการพิจารณาผลฯ คณะกรรมการตรวจรับ 

พัสดุ ผู๎ควบคุมงาน ฯลฯ 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี 

        มท 00808.2/ว 2850 ลว 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

       การเบกิจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

       -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน 41,700    บาท 

จํานวน 100,000  บาท 
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คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน      5,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎ 

    แกํพนักงานสํวนตําบล ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกจํายคํา 

    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน 

     ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําเชําบ๎าน จํานวน    36,000    บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อใท๎แกํผู๎มีสิทธิตามกฎหมาย 

   ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติที่กําหนดให๎สามารถ 

    เบิกจํายได๎ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคํา 

   เชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพิ่มเดิมจน 

   ถึง (ฉบันที่ 4) พ.ศ.2562 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําใช๎สอย รวม 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จํานวน 

          -เพื่อจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก หนังสือ คําโฆษณา  
           และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ คําเบี้ย ประกัน ฯลฯ 
         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหาร 
          งานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
         -เป็นตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว 1095 
          ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ – ราย 
          จําย งบประมาณรายจําย ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
          -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10  
          กรกฏาคม 2563 
          -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

 

110,000 บาท 

20,000  บาท 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 

คําใข๎จํายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         จํานวน   20,000  บาท 

     -เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนท่ี 

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา 

ในการนําเข๎าข๎อมูลไปใชัพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

รายได๎ไท๎มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีแนํนอน ลูกต๎องเป็นธรรม และ 

มีฐานข๎อมูลสําหรับการบริหารด๎านการคลังท๎องถิ่นอยํางถูกต๎อง 

และครบถ๎วน 

      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2550 

      -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน   30,000  บาท 

-เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสํวน 

    ตําบล ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน 

    การเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 แก๎ไขเพิ่ม 

    เดิมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 4 )พ.ศ.2561 

 -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําลงทะเบียนในการฟิกอบรม        จํานวน   20,000  บาท 

-เพื่อเป็นคําลงทะเบียนในการฟิกอบรมของพนักงานสํวน 

ตําบล ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎าง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ 

ฟิกอบรมและการเข๎ารับการฟิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  

พ.ศ.2555และแกไ๎ขเพิ่มเดมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

     -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 
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-กองคลงั รบัผดิชอบด าเนินการ 

 

 

คําบํารุงรักษาและซํอมแซม                                        จํานวน    จํานวน 

-เพี่อจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะ  

โดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช๎งานไมํยีน 

นาน สิ้นเปลืองหมดไป เซํน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.256 

      -เป็นตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท.   

      0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ และ 

      การจําแนกประเภทรายรับ - รายจํายงบประมาณรายจําย      

      ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว  

15  มกราคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบ  

การพิจารณางบประมาณรายจํายประจําปีในลักษณะคําใช๎จําย 

วัสดแุละคําสาธารณูปโภค 

     -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําวัสดุ                                                                  รวม 

วัสดุสํานักงาน                                                        จํานวน 

 -เพื่อจํายเป็นคําวัสดุตํางๆ เชํน กระดาษ สมุด แบบพิมพ์        

  ใบเสร็จรับเงิน ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท   

0808.2/ว1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ และ  

การจําแนกประเภทรายรับ - รายจํายงบประมาณรายจําย  

ประจําปีขององค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง  รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

20,000   บาท 

100,000  บาท 

60,000    บาท 
 

 

60,000 บาท 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จํานวน 
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการชื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามัน เบนซิน นํ้ามัน 

เครื่อง เพื่อใช๎สําหรับรถยนต์สวนกลาง เครื่องตัดหญ๎า เครื่องสูบนํ้า  

แก๏สหุงต๎ม ก๏าซ นํ้ามันจารบี ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท  
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ 
จําแนกประเภทรายรับ – รายจํายงบประมาณรายจํายประจําปีของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง วับผิดชอบดําเนินการ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จํานวน   10,000   บาท 

     -เพี่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสิ่งของเคร่ืองใช๎ตําง ๆ เชํน คําฟิล์ม  

      คําล๎างอัดรูป ขยายรูป วารสาร ส่ิงพิมพ์ตําง ๆ กระดาน ไม๎อัด  

      ไวส์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สี พํูกัน แผํนฃีดี เมมโมรื่การ์ด 

      ภาพถํายดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

      -เป็นตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายวับ - รายจํายงบประมาณรายจําย 

ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง วับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุคอมพวิเตอร์        จํานวน   20,000  บาท 

      -เพี่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์ ตลับ 

หมึกคอมพิวเตอร์ หมึกเดิม เมาส์ โปรแกรมตําง ๆ อุปกรณ์เกี่ยว 

กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการจัดการฐานข๎อมูลแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพย์สิน หรือซอฟแวร์ท่ีมีราคาหนํวยหนึ่งไมํเกิน 

      20,000 บาท ฯลฯ 

     -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 
     0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ 
     จําแนกประเภทรายรับ – รายจํายงบประมาณรายจํายประจําปี 
     ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

     -กองคลงั รับผิดชอบดําเนินการ 

10,000   บาท 
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         -เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์ โทรเลข โทรคมนาคม ธนาณัติ ดวงตรา 

ไปรษณีย์ คําเชําตู๎ไปรษณีย์ คําอากรแสตมป์ คําธรรมเนียมการโอนเงิน 

ระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

          -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จํายในการ 

          บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

         -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท.0808.2/ว 1095  

          ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย 

          รับ-รายจาํยประจําบขีององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

         -กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ 

งบลงทุน รวม 8,000  บาท 

คําครุภัณฑ์ รวม 8,000  บาท 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 

คําจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 3 ชั้น                                      จํานวน   8,000  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 3 ชั้น 9 

     ชํอง กว๎าง 39 เซนติเมตร ยาว 128 เซนติเมตร สูง 128 

   เซนติเมตร จํานวน2ตัวๆละ 4,000 บาท(ราคาตามท๎อง 

     ตลาด) เพื่อใช๎สําหรับวางเอกสาร หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี 

     เกี่ยวข๎องบหลักฐานทางราชการท่ีจําเป็น ฯลฯ 

-เป็นตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท. 

    0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

    และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจํายงบประมาณรายจําย 

    ประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-กองคลัง รับผิดชอบดําเนินการ

คําสาธารณูปโภค 

คําบริการ
ไปรษณีย์ 

รวม 13,000 บาท 
จํานวน 13,000 บาท 
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           -เพี่อจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎กับพนักงาน  

สํวนตําบล  ตําแหนํง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12  เดือน 

           -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 

ลงวันท่ี30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซ๎อมแนว ทางการคํานวณคําใช๎จําย 

ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

            -เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา เรื่อง การ กําหนดโครง 

            สร๎างการแบํงสํวนราชการขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา ประเภทสามัญ  

            ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ .2564 

            -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 305,320 บาท 
งบบุคลากร รวม 305,320 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,320 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 305,320 บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 835,00 บาท 

งบบุคลากร รวม 579,00 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 579,00 บาท 

เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 

-เพื่อจํายเป็นเงินเดือน พร๎อมปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎แกํ 

พนักงานสํวนตําบล จํานวน ๑๒ เดือน แยกเป็น 

๑) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. เป็น 

จํานวน 410,30 บาท 

                   เงิน ๓๕๕,๓๒๐ บาท 

             ๒) เจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  

                 เป็น เงิน ๓๒๙,๘๘๐ บาท 

             -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  

              ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม แนวทางการคํานวณภาระคําใช๎ 

              จํายด๎านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

             -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 163,440    บาท 

    -เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตําแหนํง ผู๎       

     ชํวยพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จํานวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ท่ี มท.      

     0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว   

   ทางการคํานวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลของ 

     องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

     - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ  

 

    
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง                                              จํานวน     5,340     
บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําครองขีพใท๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตําแหนํง  
 ผู๎ชํวยพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จํานวน 12 เดือน 

             -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
             ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม แนวทางการคํานวณภาระคําใช๎จําย 

             ด๎านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

     -สํานักปลัด  รับผิดชอบดําเนินการ 

งบดําเนินงาน รวม 256,000 
บาท 

คําตอบแทน รวม 96,000 บาท 
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คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง

สํวน ท๎องถิ่น 
     จํานวน    60,000   บาท 

 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการตํางๆ อาสาสมัคร 
ตํางๆ คําตอบแทน หรือคําป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) ฯลฯ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํ 
        อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.ร/ว156 ลงวันท่ี 19  
         กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

         -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 
คําเชําบ๎าน จํานวน   36,000   บาท 

        -เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนตําบล 

ตามสิทธิท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ มติคณะรัฐมนตรีแนว 

ทางปฏิบัติที่กําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของ 

         ช๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 แก๎ไขเพิ่มเดิมจนถึง (ฉบับท่ี 4)  

         พ.ศ. 2562 

         -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําใช๎สอย รวม     30,000   บาท 

คําบํารุงรักษาและซํอมแซม จํานวน     30,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ 

โดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยีนนาน 

สิ้นเปลีองหมดไป เซํน คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนถํายน้ํามันรถยนต์ ฯลฯ 

     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
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     -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท. 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปีขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําวัสดุ รวม 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น                           จํานวน  50,000  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน นํ้ามัน 

เบนซิน นํ้ามัน ดีเซลสําหรับรถนํ้าเอนกประสงค์ รถกู๎ซีพกู๎ภัย ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทราย 

รับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย ประกอบการพิจารณา 

งบประมาณรายจํายประจําปีในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค 

      - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 

  130,000 บาท 

50,000 บาท 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน   30,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาตร์หรีอการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลีอง รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิมหรือ 

ปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใฃ๎ในการซํอมแซมบํารุง 

รักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องชําระ 

พร๎อมกับคําวัสดุ คําวัสดุสําหรับการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต๎น เชํน เครื่อง 

เวชภันฑ์ เปลคนไข๎ ไม๎ดามตํางๆ อุปกรณ์ควบคุม ป้องกันโรค ชุดป้องกัน 

เชื้อโรค (แบบใช๎คร้ังเดียวท้ิง)ฯลฯ 

      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จํายในการ 

      บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

      -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว 1095  

      ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทราย 

      รับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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วัสดุเครื่องแตํงกาย จํานวน   30,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําวัสดุเคร่ืองแตํงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง  

รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจําย 

เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใฃ๎ในการซํอมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งาน 

ได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องชําระพร๎อม กับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี  

คําประกันภัย คําติดตั้ง อาทิ เชํน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติการ สําหรับสมาชิก 

อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู๎ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน/หนํวย 

กู๎ซีพกู๎ภัย เครื่องแตํงกายสําหรับผู๎ผจญเพลิง เสื้อสะท๎อนแสง วุฒิบัดิ อปพร.  

บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 

            -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกจํายคําวัสดุเครื่อง 

            แตํงกายของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 

            -เป็นไปตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562  

           เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

           วําด๎วยการเปกจํายคําวัสดุเครื่องแตํงกายของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 

           -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/1095  

           ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจําย  

           ประจําปขีององค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น 

           -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน    20,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 

เปลีอง รายจํายที่ต๎องชําระพร๎อมคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา 

ประกันภัย คําติดตั้ง อาทิเชํน วาล์วนํ้าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ 

เพลิง)ทํอสายสํงนํ้า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชํน สาย 

ฉีด,ถัง,ไม๎ตบไฟ)ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และคําใช๎จํายตํางๆ 

ของรถนํ้าอเนกประสงค์ กรณีท่ีไมํคงทนถาวร เชํนสายสูบนํ้า ข๎อ 

ตํอสํงนํ้า หัวฉีดดับเพลิง และเครื่องมือตํางๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายใน 

การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  

ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ จําแนกประเภทรายรับ- 

รายจํายประจําบีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

            - สํานักปลัด วับผิดชอบดําเนินการ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 256,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท 

คําใช๎สอย รวม 256,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท 
-เพื่อจํายเป็น    

-คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนํง ผู๎ชํวยพนักงานดับเพลิง 
ประจําองค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา อําเภอโพน ทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  
จํานวน 2 ราย ๆ ละ9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําการเบิก
คําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.26562 

           -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.27ว4044 ลงวันท่ี  
           10 กรกฏาคม 2563 
           - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 

1) โครงการลดอุบัติเหตุชํวงเทศกาลปีใหมํ    จํานวน   20,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศ 

การปีใหมํ และเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2565 เชํนคํา 

วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ คําใข๎จํายในการเดินทางไปราชการของอาสา 

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครตํางๆ คํา 

เครื่องดื่มและอาหารวําง ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  

ท่ี มท 08047ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 

ท่ี 0804.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!) หน๎า 107 ข๎อ 17 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

2) โครงการลดอุบัติเหตุชํวงเทศกาลสงกรานต์      จํานวน   20,000  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชํวง 

เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2565 เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.)และอาสาสมัครตํางๆ คําเครื่องดื่มและอาหารวําง ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 08047ว1634  
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0804.4/ว 4202  
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เปสื่ยนแปลงและเพิ่มเดิม  
(ฉบับท่ี 1) หน๎า 109 ข๎อ 34 
-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 
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งานจราจร รวม 70,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท 

คําวัสดุ รวม 70,000 บาท 
วัสดุจราจร จํานวน 70,000 บาท  

-เพี่อจํายเป็นคําวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  

รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิมหรือปรับปรุงวัสดุราย 

จํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให๎สามารถ 

ใช๎งานได๎ตามตามปกติ รายจํายท่ีต๎องชําระ พร๎อมกับ คําวัสดุ เซํน คําขนสํง  

คําภาษี คําประกันภัย คําติด ตั้ง อาทิเชํน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  

กรวย จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค๎งมนกระบองไฟ ไฟแวบ ยางชะลอ 

ความเร็วรถ หรือยาน พาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 

            -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ 

             องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

            -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.27ว 1095 ลงวันท่ี  

            28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ-รายจํายประจําปีของ  

            องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

            - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,077,280 บาท 
งบบุคลากร รวม 882,480 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 882,480 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 442,320 บาท  

-เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนตําบล ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา  
 จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานงาน
บุคคลสํวน ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลว 30 
ธันวาคม 2558 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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เงินประจําตําแหนํง   จํานวน    42,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินประจําตําแหนํง ให๎แกํ พนักงานสํวนตําบล  

ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 12 เดือน 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2 

/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 

       -กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   จํานวน    398,160    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จํานวน 2 

อัตรา พร๎อมปรับปรุงเงินคําจ๎าง จํานวน 12 เดือน แยกเป็น  

1.ผูช๎ํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จํานวน 207,360 บาท 

2.ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 190,800 บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎อง 

ถิ่น พ.ศ.2542 และหนัง สือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง 

ถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลว 14 กรกฏาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท 

0809.27ว138 ลงรันท่ี 30 ธันวาคม 2556 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

 

งบดําเนินงาน รวม 194,800 บาท 
คําตอบแทน รวม 9,800    บาท 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000     บาท  

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ  

ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการแกํพนักงานสํวนตําบล พนักงาน จ๎าง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา    จํานวน 

-เพี่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ให๎แกํผู๎มีสิทธิตามท่ี 

กฎหมาย ระเบียบกําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

 
คําใช๎สอย รวม 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ                                        จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  

คําโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ คําธรรมเนียม คําติดตั้ง 

ประปาเพื่อใข๎ในราชการ คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ คําติดตั้งเคร่ือง 

รับสัญญาณ ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลง 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 

การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายใน 

การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจําปีท่ีเบิกจําย 

ในลักษณะคําใช๎สอยวัสดุและคําสาธารณูปโภค 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ

4,800 บาท 

140,000 บาท 

10,000  บาท 
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รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน  10,000  บาท 

-เพี่อเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชํน คํารับรอง  

คําใช๎จํายในการเตรียมการ ระหวํางการรับเสด็จ สํงเสด็จ หรือเกี่ยว 

กับการรับเสด็จ สํงเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรม 

วงศานุวงศ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตํางๆ คําใช๎จําย 

ในการจัดประชุมราชการคําอาหารวําง และเครื่องดื่ม คําใช๎จํายในพิธีเปิด 

อาคารตําง ๆ คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองศ์การบริหารสํวนตําบล  

พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงาน 

ขององศ์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

-หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว  

28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย  
จํายอื่น ๆ 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ       จํานวน    20,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรของข๎าราชการ พนักงานสํวนตําบล พนักงานจ๎าง 
หรีอผ๎ูท่ีได๎รับอนุมัติจากองศ์การบริหารสํวนตําบลให๎เดินทางไปราชการเข๎า 
รับการฟิกอบรมสัมมนา เชํน คํา เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก  
คําบริการจอดรถ คําเชํายานพาหนะ คําเชื้อเพลิงหรีอพลังงานสําหรับยานพาหนะ  
คําระวางรถบรรทุก คําจ๎างคนหาบหาม และอื่น ๆฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ เดินทางไปราชการ 
ของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลว 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและเข๎ารับการฟิกอบรมของ 
องศ์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 

     -เพี่อจํายเป็นเงินคําลงทะเบียนในการฟิกอบรมของข๎าราชการ   
     พนักงานสํวนตําบล พนักงานจ๎าง หรือผ๎ูท่ีได๎รับอนุมัติจาก องค์การ 

     บริหารสํวนตําบลให๎เข๎ารับการฝึกอบรมสัมมนา 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํฏด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฟิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึงปัจจุบัน 

     -เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 4952 ลว 19 ธันวาคม 2556  

     เรือ่งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกคําใช๎จํายในการลงทะเบียน      

     ฝึกอบรมกรณีหนํวยงานอื่นเป็นผู๎จัดฝึกอบรม 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี 2565 จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
ประจําปี 2565 ขององค์การบริหารสํวนตําบล เชํน คํารางวัล การ
แสดง คําของขวัญของรางวัล คําอาหาร อาหารวํางและเครื่อง ดื่ม 
คําเครื่องเสียง คําเวที คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ  

     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดงาน การ    

     จัดการแชํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแชํงขันขององค์กร 

     ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

     -ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

     และเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี!) หน๎า 95 ลําดับที่ 108 

     -กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

คําบํารุงรักษาและซํอมแซม                                           จํานวน 

-เพื่อใช๎จํายในการซํอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สันตําง ๆ ท่ีไมํมั่นคง  

ถาวรให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ท่ีอยูํในความรับผิดชอบขององค์การ 

บริหารสํวนตําบล 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การ เบิกจํายเงินฯลฯ  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

10,000  บาท 

70,000  บาท 

20,000  บาท 
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-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท  

0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

  คําวัสดุ                รวม    45,000 บาท 

 -เพี่อจํายเป็นคําวัสดุตําง ๆ เชํน กระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ  
          ลวดเย็บกระดาษ นํ้ายาลบคําผิด พวงมาลา พวงมาลัย พานพุํม  
           กรวยดอกไม๎ นํ้าดื่มสําหรับบริการ ฯลฯ 
          -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

           ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

           ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ    จํานวน   5,000  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ เครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดานไวส์บอร์ด สึ  

ฟูกัน เมมโมรื่การ์ด แผํนฃีดี ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกีฬา ของกองการศึกษา เชํน เชือก 
กระโดด ตาขํายกีฬา เชํน ตาขํายฟุตบอล ตาขํายตระกร๎อ ตาขําย 
วอล เลํย์บอล ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล ลูกปิงปอง ลูกตระกร๎อ นกหวีด ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลว 28 พฤษภาคม 2564 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

20,000 บาท วัสดุสํานักงาน 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน   15,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน ตลับหมึก แผํนดิส  

ศึยบ์อร์ด แป้นพิมพ์ เม๎าส์ สายเคเบิล ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,468,661 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,581,720 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,581,720 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 950,880 บาท  

-เพี่อจํายเป็นเงินเดือนข๎าราชการครูผู๎ดูแลเด็ก จํานวน 3 

อัตรา จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 

             1.ครู คศ.2 (ชํานาญการ) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 676,800บาท 

2.ครู คศ.1 จํานวน 1 อัตรา จํานวน 274,080 บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2542 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0809.47ว592 ลงวันท่ี 29 กรกฏาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินวิทยฐานะ จํานวน   84,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินคําวิทยฐานะชํานาญการ ให๎แกํข๎าราชการครู  
ตําแหนํง ครูผ๎ูดูแลเด็กชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎อง 
ถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0809.47ว592 ลง 
วันท่ี 29 กรกฏาคม2564 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน   450,840   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ 1 อัตรา และ 

พนักงานจ๎างท่ัวไป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 

1.ตําแหบํง ผ๎ูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 126,840บาท 

2.ตําแหนํง ผู๎ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0893.4/ว 276  

ลว  21 มกราคม 2554 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0809.47ว592  

ลงวันท่ี 29 กฏาคม 2563 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง     จํานวน   96,000  บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว ให๎แกํพนักงานจ๎างตาม 

ภารกิจ 1 อัตรา และพนักงานจ๎างท่ัวไป จํานวน 3 อัตรา จํานวน 

12 เดือน 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.47ว276 ลง 
วันท่ี 21 มกราคม 2554 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 
0809.47ว592 ลงวันท่ี 29 กรกฏาคม 2564 

-กองการศึกษาฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

งบดําเนินงาน รวม 2,159,741 บาท 
คําตอบแทน รวม  25,000 บาท 

เงินชํวยเหสือการศึกษาบุตร   
เงินชํวยเหสือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ๎างประจํา 
  จํานวน  25,000   บาท  

-เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหสือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎มีสืทธิตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบกําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-กองการศึกษารับผิดชอบดําเนินการ 
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คําใช๎สอย รวม 1,022,300 บาท 

รายจํายเพี่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ     จํานวน    468,000  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจํางเหมาบริการบุคคลภายนอก ประกอบด๎วย 

1) คําจ๎างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กยางคํา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 

2) คําจ๎างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเหลําข๎าว จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 

3) คําจ๎างเหมาบริการแมํบ๎านรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กตําบลยางคําท้ัง 2 แหํง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000บาท 

4) คําจ๎างเหมาผ๎ูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเหลํา 

ข๎าว จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 

ลว 10 กรกฏาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 

ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย 

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจําปี ในลักษณะคํา 

ใช๎สอย วัสดุและคําสาธารณูปโภค 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 

2. คําใซ๎จํายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก       จํานวน    32,770   บาท 

-เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการ 

ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ประกอบด๎วย ศูนย์พัฒนาเด็ก 

เด็กยางคํา และศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ๎านเหลําข๎าว จํานวน 29 

คน (อายุ 3-5 ปี) แยกเป็น 

-คําหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 

-คําอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน 

-คําเครื่องแบบนักเรียน คน 300 บาท/ปี 

-คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน คนละ 430 บาท/ปี 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจําย 

เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท0816.2/3924  

ลว  8  กรกฏาคม 2564 

      -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว 1095  

      ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

3. คําจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน       จํานวน   125,800  บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ 

อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตําบลยาง 

คํา จํานวน 74 คน ๆ ละ 1,700 บาท แยกเป็น 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กยางคํา จํานวน 49 คน ๆละ 1,700 

บาท เป็นเงิน 83,300 บาท 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ๎านเหลําข๎าว จํานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 

บาท เป็นเงิน 42,500 บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจําย 
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เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/3924 ลว 8 กรกฏาคม 2564 

     -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว  
      1095  ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎เด็กปฐมวัย จํานวน 

-เพี่อจํายเป็นคําดําเนินการตามโครงการโครงการสํงเสริมกิจกรรม 
พัฒนาการเรียนร๎ูเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางคํา 
ท้ัง 2 แหํง เชํน คําอาหาร อาหารวําง เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ 
ตําง ๆ คําจัดกิจกรรม คําจัดซื้อของรางวัลสําหรับเด็ก คําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดงาน การ 
จัดการแชํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแชํงขันของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการสนับสนุนคําไซ๎จํายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 
-เพื่อเป็นคําไข๎จํายตามโครงการสนับสนุนคําไซ๎จํายในการบริหาร 
 สถานศึกษาเกี่ยวกับคําอาหารกลางวันให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคําท้ัง 2 แหํง ประกอบด๎วย 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคํา จํานวน 49 คน X 21 บาท X 245 
วัน เป็นเงิน 252,105 บาท 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเหลําข๎าว จํานวน 25 คน X 21บาท X 
245 วัน เป็นเงิน 128,625 บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจําย 
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ท่ี มท     
0816.2/3924 ลว 8 กรกฏาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0808.27  
ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

15,000   บาท 

380,730  บาท 
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คําวัสดุ                                                                    รวม 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลยางคํา ท้ัง 2 แหํง เชํน สายไฟฟ้า ฟลอกไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  

วงจรไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบงัคับทางไฟ ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  

ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน     947,441   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวสําหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก 

เด็กตําบลยางคําท้ัง 2 แหํง เชํน ไม๎กวาด นํ้ายาล๎างจาน นํ้ายาล๎าง 

ห๎องน้ํา ถังแก๏ส ถ๎วยชาม แก๎วน้ํา จานรอง น้ํายาดับกล่ิน ผ๎าปู 

โต๏ะ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให๎แกํเด็กเด็ก/เด็ก 

อนุบาล/เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขอองค์การ 

บริหารสํวนตําบล แยกเป็น 

  1.เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 5  แหํง  

  จํานวนเด็ก 410 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 785,642 บาท 

  2.เด็กบักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตําบลยางคํา ท้ัง 2 แหํง จํานวนเด็ก 74 คน  

   ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  141,798.80 บาท 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ  

 ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 

/ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฏาคม 2564 เรือ่ง ซักซ๎อมแนวทางการจัด 

ทํางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องลิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 

 

 1,012,441 บาท 

   10,000   บาท 
 

10,000 บาท 
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หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องลิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 

ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุกํอสร๎าง     จํานวน    10,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 

ตําบลยางคําท้ัง 2 แหํง เชํน จอบ เสียม ตะปู ค๎อน อิฐ หิน ปูน ทราย  

นํ้ามันทาไม๎ สี ทินเนอร์ สังกะสี เลื่อย กระเบ้ือง ประปา ทํอพีวีซี ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท  

0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น                                                จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดชื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเชล นํ้ามัน เบนซิน  

นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ถําน ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท  

0808.2/ว 1095 ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางคําท้ัง 2 แหํง เชํนหน๎ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(ปรอทวัดไข๎) สําลีและผ๎าพันแผล ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ  

นํ้ายาตําง ๆ แจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ  

–เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง ถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

5,000   บาท 

5,000   บาท 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดชื้อวัสดุทางการเกษตร ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ยางคําท้ัง 2 แหํง เชํน จานพรวน จอบหมุน สปริง เกอร์ วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย 
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง ถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางคํา 

ท้ัง 2 แหํง เชํน ตลับหมึก แผํนดิส ศึย์บอร์ด แป้นพิมพ์ เม๎าส์ สายเคเบิล ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง ถิ่น ท่ี มท 0808.2 

/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง       จํานวน   5,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็ก 

เด็กตําบลยางคํายางคํา ทั้ง 2 แหํง เชํน ถังดับเพลิง ทํอสายสํงนํ้า  

สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (สายฉีด ถัง ไมํตบไฟ) ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 

10,000  บาท 

5,000   บาท 
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วัสดุสนาม         จํานวน   5,000   บาท 

-เพื่อจัดซื้อวัสดุสนาม ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตําบลยางคํา ท้ัง 2 

แทํง เชํน หญ๎าสนาม หญ๎าเทํยม โครงลวดรูปสัตว์ เปลสนาม ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง 

ถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุสํารวจ          จํานวน  5,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสํารวจให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตําบล 

ยางคําท้ัง 2 แหํง เชํน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่อง 

มือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุอื่น         จํานวน   5,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ท่ีมีความจําเป็นในการทํางานของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตําบลยางคําท้ัง 2 แหํง เชํน มติเตอร์นํ้า  

หัวเชื่อมแก๏ส หัววาส์วเปิด-ปิดแก๏ส ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ
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-เพี่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยาง 

คํา ท้ัง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคํา และศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กบ๎านเหลําข๎าว 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง 

ถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

คํานํ้าประปา คํานํ้าบาดาล        จํานวน  10,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคํารับบริการนํ้าประปานํ้าบาดาล สําหรับศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กตําบลยางคํา ท้ัง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคํา และ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเหลําข๎าว 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จํานวน   50,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําโทรภาพโทรสาร คําเทเลอร์ คําวิทยุติดตามตัว คํา 

วิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม คําใช๎จํายในการใช๎อินเทอร์ 

เน็ตการ์ด และคําส่ือสารอื่น ๆ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล 

ยางคํา ท้ัง 2 ศูนย์ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

คําสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

คําไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท 
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        -เพี่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 1-50 ชนิดขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  

        2,600 บาท ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยาง คํา ท้ัง 2 แหํง เพี่อให๎ครู ผ๎ูดูแลเด็ก  

        มีความสะดวกในการพิมพ์ เอกสารงานตําง ๆ และเกิดความคลํองตัวเกี่ยวกับระบบของ  

        เอกสารงานตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซื๋งมีรายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐาน ตังนี้ 

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 

2) มีความเร็วสําหรับพิมพ์กระดาษ /\4 ไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที (ppm) 

3) มีหนํวยความจํา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 32 MB 

4) มีชํองเชื่อมตํอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จํานวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

5) มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 

6) สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legel และสามารถกําหนด ขนาดของกระดาษเองได๎ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

         และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลว 28พฤษภาคม  

         2564 

        -กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ

งบลงทุน รวม 5,200 บาท 
คําครุภัณฑ์ รวม 5,200 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5,200 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,722,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 1,722,000 บาท 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ   

อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลาวงวันให๎แกํ จํานวน 1,722,000 บาท 
โรงเรียนในเขตบริการ 
 

 -เพี่ออุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวนให๎แกํ โรงเรียนในเขตบริการ  

 เพื่อจํายเป็นคําสนับสบุนโครงการอาหาร กลางวันให๎แกํนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 ของ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนตําบลยาง คํา จํานวน 5 โรงเรียน  

 จํานวนเด็ก 410 คน ๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน แยกเป็น 

1) โรงเรียนยางคําวิทยา 169 คน X 21 บาท X 200 วัน เป็นเงิน 709,800 บาท 

2) โรงเรียนบ๎านเหลําข๎าว 127 คน X 21 บาท X 200 วัน เป็นเงิน 533,400 บาท 

3) โรงเรียนบ๎านกูํคันธนามหนองสํงแดง 65 คน X 21 บาท X 200 วัน เป็นเงิน 
273,000 บาท 

4) โรงเรียนบ๎านหนองสรวงหนองซ์า 33 คน X 21 บาท X 200วัน เป็นเงิน 138,600    

บาท 

5) โรงเรียนบ๎านดอนหมํวย 16 คน X 21 บาท X 200 วัน เป็นเงิน 67,200 บาท 

          -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองสํวน 

          ท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลว 8  

         กรกฏาคม 2564 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  

         ลว 28พฤษภาคม 2564 

         -กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 355,320 บาท 
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 355,320 บาท  
         -เพี่อจํายเป็นเงินเดือนพร๎อมปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎แกํพนักงาน สํวนตําบล  

          ตําแหนํงนักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จํานวน 12 เดือน 

         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎อง ถิ่น พ.ศ.2542 

         -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และกอบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 

          30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนว ทางการคํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน 

          บุคคลขององค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

         -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 981,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 721,000 บาท 
คําใช๎สอย รวม 691,000 บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   จํานวน 546,000   บาท  

      -เพี่อจํายเป็น 
      1.คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนํง พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน 

         ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หนํวยกู๎ขีพกู๎ภัยประจํา ตําบล) จํานวน 1 ราย ๆ ละ  

         9,000 บาท/เดือน จํานวน 12เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 

       2.คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู๎ปฏิบัติงานระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน  

          (หนํวยกู๎ขีพกู๎ภัยประจําตําบล) จํานวน 12 เดือน รวม 365 วัน เป็นเงิน  จํานวน  

           438,000 บาท 

       -เป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหํงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน 

       การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 

       -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ท่ี มท0891.3/658  



 

 

        ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน   

        2553 

        -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ี สุด ท่ี มท 0810.5/ว 3861  

        ลงวันท่ี 27  พฤศจิกายน 2561 

        -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว2103   ลงวันท่ี 8   

        เมษายน 2563 

       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฏาคม  

       2563 

      - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 

2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า    จํานวน   40,000   บาท 

             -เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 

              โรคพิษสุนัขบ๎า เชํน คําจัดซื้อวัคฃีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า วัสดุ 

              อุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ 

             -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดสวัสดิภาพสัตว ์

             ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ 2562 

             -เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.5/1745 ลงวันท่ี  

             31 สิงหาคม 2560 

             -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท0810.5/1042 ลว 10 

             เมษายน 2560 

             -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2^3749  ลงวันท่ี 30  
             มีนาคม 2564 
             -ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ2561-2565)เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม 
             (ฉบับท่ี 1) หน๎า 81 ลําดับที่ 46 
             -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 



 

 

    3.โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ๎ขปัญหาโรคไข๎เลือดออกหรือโรค  จํานวน  35,000   บาท 

           -เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก๎ไข 

           ปัญหาโรคไข๎เสือดออกหรือโรคติดตํอตํางๆ เชํนโรคไข๎หวัดสายพันธ์ตํางๆ 

           โรคมีอเท๎าปาก ฯลฯ 

          -เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสํวนตําบล  

          พ.ศ.2537 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี/) พ.ศ.2562 
          -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท0819.3/ว 1375 
          ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) 
          เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!) หน๎า 82 ลําดับที่ 50 

  โครงการป้องกันโรคอุบัติใหมํ (ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส      จํานวน   50,000  บาท 

  (COVID-19) 

             -เพี่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคอุบัติใหมํ  

             (ป้องกันการระบาดของ เชื้อไวริ'ส (2๐^1๘-19) เชํน คําวัสดุ 

             อุปกรณ์ตํางๆ ในการป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ 

              -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ 

             ชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎อง 

              ถิ่น พ.ศ.2560 

              -ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง 

              และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 5) หน๎าท่ี  2 ลําดับที่ 

              -สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

           โครงการฟิกอบรมทบทวนหนํวยกู๎ขีพกู๎ภัย     จํานวน   10,000   บาท 

          -เพื่อจํายเป็นคําฟิกอบรมหรือทบทวนหนํวยกู๎ขีพกู๎ภัย ของ 

           องค์การบริหารสํวนตําบลยางคําประจําปิงบประมาณพ.ศ.2564 

            เชํน คําอาหาร อาหารวําง คําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําสถานท่ี ฯลฯ 

           -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 

            และการเข๎ารับการฟิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557 



 

 

           -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเดินทางไปราชการของ 

           เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2555 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 (ฉบับ 

           ท่ี 3) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

           -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.37ว2826 ลว 17  

            กันยายน 2553 

            -ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม 

            (ฉบับท่ี!) หน๎า 109 ลําดับที่ 33 

             -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

 โครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวภายใต๎โครงการสัตว์      จํานวน   10,000  บาท 

ปลอดโรคคนปลอดภัย 

        -เพี่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการสํารวจข๎อมูลและขึ้นทะเบียน 

       สุนัขและแมวภายใต๎โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยการสํารวจและ 

       ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ 13 หมูํบ๎าน 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดสวัสดิภาพสัตว ์

        ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

       -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 

        ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 2564 

       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749  ลงวันท่ี 30  

       มิถุนายน 2564 

       -ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม  

       (ฉบับท่ี 1)  หน๎า 81ลําดับที่ 47 

       -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 



 

 

คําวัสดุ                                                                         รวม   30,000   บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน   30,000 บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลีอง รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเดิม หรือ 

ปรับปรุงวัสดุรายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใฃ๎ในการซํอมแซมบํารุง 

รักษาทรัพย์สิน ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติรายจํายที่ต๎องชําระพร๎อม 

กับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดตั้ง อาทิเชํน  

ชุดเครื่องมือผําตัดท่ีวางกรวยแก๎ว กระบอกตวง เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

สําลีและผ๎าพันแผลเวชภัณฑ์ เครื่องวัดอุณภูมิ(ปรอทวัดไข)๎ เจลล๎างมือ  

หน๎ากากอนามัย นํ้ายาเคมีตํางๆ ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช๎คร้ังเดียวท้ิง) ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จําย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมท 0808.2/ว 1095 

ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย 

รับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   

1. โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 1 บ๎านยางคํา    จํานวน   20,000   บาท  
-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับ คณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านยางคํา หมูํท่ี 1  

ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อ เป็นคําใช๎จํายในการพัฒนา 

ความรู๎ความสามารถ ทักษะของ ประชาชน สําหรับการอบรม การประชุม การ 

สัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจ  

ของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด หนุนขององค์กรปกครอง 

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น  

เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2564 ลง วันท่ี 30ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ีมท0810.8/ว 4002 ลงวันท่ี  

25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0810.2/ว 3616 ลงวันท่ี  

29 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว 3749 ลงวันท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 

 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!)  

หน๎า.85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

10.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 10 บ๎านหนอง จํานวน 

เหล็ก 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านหนองเล็ก หมูํท่ี !0 

ตําบลยางคํา อําเภอโพน ทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาความร๎ู 

ความสามารถ ทักษะของประชาชนสําหรับการอบรมการประชุม การสัมมนาการรณรงค์  

การเผยแพรํประชา สัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 

ครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท0810.ธ/ว4002 ลงวันท่ี 25  

ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ ว3616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว 3749 ลงวันท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 

 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี1)  

หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ

20,000  บาท 



 

 

11.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 3 บ๎านดอนหมํวย  จํานวน 20,000  บาท 

ต.โพนทราย 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านดอน 

หมํวย หมูํท่ี 3 ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัด 

ร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎จําย ในการพัฒนาความรู๎ความสามารถ 

ทักษะของประชาชน สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา 

การรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยว 

ข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํ 

องค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่นเร่ือง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุด 

หนุนท่ัวไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบีงบประมาณ พ.ศ 

.2564 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง 

ถิ่น ท่ีมท0810.8/ว 4002 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.2/ว 3616 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2 

/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!) หน๎า.85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

12.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 5 บ๎านหนอง จํานวน  20,000  บาท 

สรวง ต.โพนทราย 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎าน 

หนองสรวงหมูํท่ี 5 ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัด 

ร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎จําย ในการพัฒนาความรู๎ความ 

สามารถ ทักษะของประชาชน สําหรับการอบรม การประชุม การ 

สัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวช๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรครองปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นเร่ือง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว 

ไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลง 

วันท่ี 30 ตุลาคม2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.ธ/ว4002 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปก ครองท๎องถิ่น ดํวนที่ 

สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ท่ี มท 0810.2 

/ ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!) หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

13.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 10 บ๎านหนองชํา      จํานวน   20,000  บาท 

ต.โพนทราย 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎าน 

หนองชํา หมูํท่ี 10 ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัด 

ร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎จําย ในการพัฒนาความรู๎ความ 

สามารถ ทักษะของประชาชนสําหรับการอบรม การประชุม การ 

สัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม อ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวช๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํ 

องค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0810.ธ/ว4002  

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/  

ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2 

/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.5/ว 1745ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!) หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

2.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 2 บ๎านขี้เหล็ก       จํานวน   20,000 บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านขี้ 

เหล็ก หมูํท่ี 2 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  

เพื่อเป็นคําใช๎จําย ในการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะของ 

ประชาชนสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนาการรณรงค์  

การเผยแพรํประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจ 

ของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํ 

องค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุด 

หนุนท่ัวไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ลงวันท่ี 30ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่มท 0810.ธ/ว 4002  

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/;3616 

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว3749 ลงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0810.5/ว!745 ลงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  

หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

3.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 3 บ๎านเหลําข๎าว       จํานวน    20,000  บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านเหลํา 

ข๎าว หมูํท่ี 3 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อ 

เป็นคําใช๎จําย ในการพัฒนาความร๎ูความสามารถ ทักษะของประชาชน 

สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชา 

สัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นเร่ือง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.ธ/ว 4002 

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  

ลงวันท่ี 24มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว3749 ลงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ2561-2565)เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี1)  

หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

4.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 4 บ๎านดอน จํานวน    20,000   บาท 

สําราญ 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านดอน 

สําราญหมูํที4่ ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อ 

เป็นคําใช๎จํายในการในการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะของ ประชาชน  

สําหรับการอบรม การสัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์การประชุม  

หรือกิจกรรม อื่นๆที่เกี่ยวช๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.ธ/ว 4002  

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2^3749 ลงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว 1745  

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 1)  

หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

5.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 5 บ๎านทํางาม         จํานวน     20,000    บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านทํางาม  

หมูํท่ี 5 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคํา 

ใช๎จํายในการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะของประชาชนสําหรับ 

การอบรม การ ประชุม การสัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 

หรือกิจกรรม อื่นๆท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน  

–เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.ธ/ว 4002 ลงวันท่ี 25 

 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว3749 ลงวันท่ี 30 

 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 

 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี 1)  

หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

6.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 6 บ๎านดอนจิก จํานวน   20,000    บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านดอนจิก  

หมูํท่ี 6 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎ 

จํายในการพัฒนาความร๎ูความความสามารถ ทักษะของประชาชน 

สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์รงค์ การเผยแพรํ 

ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม อื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน 

ท่ี 30 ตุลาคม2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.ธ/ว 4002 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่ 

สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2 

/ว3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี!) หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

7.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 7 บ๎านดอนไรํ จํานวน   20,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านดอน 

ไรํ หมูํท่ี 7 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อเป็น 

คําใช๎จําย ในการพัฒนาความร๎ูความสามารถ ทักษะของประชาชน 

สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพรํ 

ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม อื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นเร่ือง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน 

ท่ี 30 ตุลาคม2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.ธ/ว 4002 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนที่ 

สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2 

/ว3749 ลงวันท่ี30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 1)  หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

8.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 8 บ๎านหนองฝั่ง       จํานวน  20,000  บาท 

แดง 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎าน 

หนองสํงแดงหมูํท่ี 8 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัด 

ร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาความร๎ู ความสามารถ  

ทักษะของประชาชนสําหรับการอบรม การสัมมนา การรณรงค์ 

การเผยแพรํประชาสัมพันธ์การประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวช๎อง 

กับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุด 

หนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นเร่ือง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 

ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน 

ท่ี 30 ตุลาคม2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 

0810.8/ว 4002 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่ 

สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2 

/ว3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่มท 0810.5/ว 1745  

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี!) หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

9.โครงการพระราชดําริด๎านสาธารณสุข หมูํท่ี 9 บ๎านกูํคันธนาม         จํานวน  20,000  บาท 

-เพี่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการชุมชน/หมูํบ๎านกูํคันธนาม 

หมูํท่ี 9 ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด เพื่อเป็นคําใช๎จําย  

ในการพัฒนาความร๎ูความสามารถ ทักษะของประชาชนสําหรับการอบรม  

การประชุม การสัมมนาการรณรงค์ การเผยแพรํประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม 

อื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของแตํละหมูํบ๎าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก  

ครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.ธ/ว4002 ลงวันท่ี  

25 ธันวาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ ว 3616  

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว3749 ลงวันท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี1)  

หน๎า 85 ลําดับที่ 68 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 513,120 บาท 

งบบุคลากร รวม 465,120 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 465,120 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 309,120 บาท  

-เพี่อจํายเป็นคําเงินเดือนพร๎อมปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎แกํ 

พนักงานสํวนตําบล  ตําแหนํง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจํานวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และกอบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  

30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน 

บุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักงานปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน    132,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตําแหนํงผู๎ชํวย 

เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชนพร๎อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 12 

เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎อง 

ถิ่น พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ท่ี มท 

0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนว 

ทางการคํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักงานปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน    24,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม 

ภารกิจ ตําแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2 /ว 138 ลงวันท่ี  

30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ คํานวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหาร 

งานบุคคลขององค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ 

 

งบดําเนินงาน รวม 48,000  บาท 
คําตอบแทน รวม 48,000  บาท 
คําเชําบ๎าน จํานวน 48,000  บาท  
-เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนตําบล  

ตามสิทธิท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ มติคณะรัฐมนตรี  

แนวทางปฏิบัติที่กําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 

-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราช 

การสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ .2551  

แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับ ท่ี 4) พ.ศ.2562 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000  บาท 
งบดําเนินงาน รวม 90,000  บาท 
คําตอบแทน รวม 60,000  บาท 
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง

สํวน ท๎องถิ่น 
จํานวน 60,000   บาท 

 

-คําป่วยการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,000 บาท 

-เพี่อเป็นคําป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 

หน๎าท่ีการดูแลผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได๎แกํอาสา สมัครบริบาลท๎องถิ่นที่มีภูมิลําเนา 

อยูํในองค์กรปกครองสํวนท๎อง ถิ่น หรือท่ีใกล๎เคียง ท่ีได๎รับคําส่ังชํวยสนับสนุนการ 

ปฏิบัติหน๎าท่ีในการดูแลผู๎สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู๎บริหารท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาล ท๎องถิ่นขององค์ 

กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 08192/ว 3811 ลง วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 08192/ว 6290 ลง วันท่ี 19 ตุลาคม 2562 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 081927ว0803 ลง วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563. 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีดํวนท่ีสุดที่ มท 08192 /ว4253  ลงวันท่ี 21 

 กรกฎาคม 2563 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีดํวนท่ีสุดที่ มท 08192 /ว2319  

 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ
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คําใช๎สอย รวม    30,000   บาท 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู๎มีรายได๎น๎อย   จํานวน   30,000   บาท 
และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา  
ประจําปีงบประมาณ 2565 

-เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนชรา  

คนพิการ ผ๎ูมีรายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสทาง สังคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร 

สํวนตําบลยางคํา ประจําปีงบ ประมาณ 2565 โดยการชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและ 

ผู๎ยากไร๎ท่ี ได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

เพี่อเป็นการชํวยเหลือและบรรเทาความเดือดร๎อนใท๎ผู๎ สูงอายุ ผ๎ูพิการและผู๎ยากไร๎ท่ีได๎รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด๎านการดํารงชีพ 

เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ ผิกอบรม ของเจ๎าหน๎าท่ี 

ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 กรณีการผิกอบรมบุคคลภายนอก 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพี่อชํวย เหลือประชาชนตามอํานาจ 

หน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎อง ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก๎ไขเพิ่มเดิม 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1234 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 
2560 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 1)  

หน๎าท่ี 79 ลําดับที่ 41 

- สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 242,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน รวม 242,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 242,000 บาท 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ   

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจําหนํายแรงตํา หมูํท่ี 10 บ๎านหนอง'ชํา จํานวน 52,000   บาท 
ตําบลโพนทราย    

-เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าจําหนํายแรงตํา หมูํท่ี 10 บ๎านหนอง6ชํา  
ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด สถานท่ีดําเนินการ /  
จากบริเวณหน๎าบ๎านนางเสน วงค์หงษ์  ถึง บ๎านนายสมพงษ์ วะศรี  
หมูํท่ี 10 บ๎านหนอง 'ชํา ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด   
ปริมาณงาน/ระยะทางยาวประมาณ 150เมตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน แปลง(ฉบับท่ี 5)  
หน๎า 6 ลําดับที่ 13 
-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจําหนํายแรงตํา หมูํท่ี 7 บ๎านดอนไร ํ จํานวน    100,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าจําหนํายแรงตํา หมูํท่ี 7 บ๎านดอนไรํ  

ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  สถานท่ีดําเนินการ /  

จากทางหลวงชนบท สาย 3012 ถึง วัดป่าโพธิ์อุดม หมูํท่ี 7 บ๎านดอนไรํ  

ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  ปริมาณงาน / ระยะทาง 

ยาวประมาณ 400เมตร 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 

ครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน 

แปลง (ฉบับท่ี 5) หน๎า 4 ลําดับที่ 7 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสํองสวําง หมูํท่ี 3 บ๎านดอนหมํวย ตําบลโพน  จํานวน   45,000   บาท 

ทราย 

- เพี่อจํายเป็นคําติดตั้งไฟฟ้าสํองสวําง หมูํท่ี 3 บ๎านดอนหมํวย  

ตําบลโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปริมาณงาน/จํานวน6จุด สถานท่ีดําเนินการดังนี้ 

จุดที่ 1 บริเวณสามแยกบ๎านนายดํารง ขุมเงิน จํานวน 1 จุด 

จุดที่ 2 บริเวณหน๎าโรงเรียนบ๎านดอนหมํวย จํานวน 1 จุด 

จุดที่ 3 บริเวณปากทางเข๎าหมูํบ๎าน จํานวน 1 จุด 

จุดที่ 4บริเวณสามแยกท่ีนานายสายฝน  จันโท  จํานวน 1 จุด 

จุดที่ 5 บริเวณสามแยกหน๎าบ๎านนายประมวล ลังชา  จํานวน 1 จุด 

จุดที่ 6 บริเวณบ๎านนางสุพรรณ โมลา  จํานวน 1 จุด 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.256-2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5)  

หน๎า 5 ลําดับที่ 9 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางหมูํท่ี 9 บ๎านคูํคันธนาม จํานวน     45,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําติดตั้งไฟฟา้สํองสวํางหมูํท่ี 9 บ๎านคูํคันธนาม ตําบลยางคํา 
อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ปริมาณงาน/ จํานวน 6 จุด สถานท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
จุดที่ ปบริเวณอาคารเอนกประสงค์ จํานวน  4 จุด 
จุดที่ 2 บริเวณบ๎านนางทองดา ขันติ จํานวน 1 จุด 
จุดที่ 3 บริเวณปากทางเข๎าหมูํบ๎าน จํานวน 1 จุด 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับท่ี 5) หน๎า 5 ลําดับที่ 9 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 
คําใช๎สอย รวม 10,000 บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
ราย 

  

จํายอื่น ๆ   
2) โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000   บาท  

-เพี่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการโครงการพัฒนาบทบาทสตรี  

และครอบครัว ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของบทบาทสตรีของ  

องค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา เชํน การยุติความรุนแรงในครอบ  

ครัวและการป้องกัน และแก๎ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร  

การตั้งครรภ์ในวัยรํุนและการป้องกันโรคติดตํอจากการมีเพศสัมพันธ์  

การให๎ความร๎ูเพื่อการพัฒนาครอบครัว การป้องกัน กา เสริมสร๎างความ 

เข๎มแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือ 

ประชาชนตามอํานาจหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎อง ถิ่น พ.ศ.2560 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการผิกอบรมและ 

การเข๎ารับการอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการผิกอบรมและ 

การเข๎ารับการผิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1234 

ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560 

-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ2561-2565) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเดิม 

(ฉบับท่ี 1) หน๎า 76 ข๎อ 19 

-สํานักปลัดฯ รับผิดชอบดําเนินการ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 224,760  บาท 
งบบุคลากร รวม 224,760  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 224,760  บาท 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 224,760  บาท  

  -เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตําแหนํง ผู๎ชํวย  

   นักสันทนาการ จํานวน 12 เดือน 

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  

  พ.ศ. 2542  และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท.  

 0808.2/ว 1095  ลว 28 พฤษภาคม 2564 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท 
คําใช๎สอย รวม 80,000 บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
ราย 

  

จํายอื่น ๆ   
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานราชพิธีและ จํานวน 10,000    บาท  

  รัฐพิธี ประจําปี พ.ศ. 2565 

  -เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงาน ราชพิธี 

   และรัฐพิธี  ประจําปี 2565  เชํน การเชิญชวนประชา สัมพันธ์ การจัดซื้อ  

   การจัดหาวัสดุครุภัณท์ตําง ๆ ฯลฯ 

  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวําด๎วยการจัดงาน การ จัดการแชํงขันกีฬา  

   และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแชํงขันของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย ในการบริหารงานของ 

  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

  -กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต๎านภัยยาเสพติด จํานวน    50,000    บาท 

-เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการตามโครงการแขํงขันกีฬา 
ชุมชนสัมพันธ์ต๎านภัยยาเสพติด คร้ังท่ี 7 "ยางคําเกมส์" ประจํา 
บี2565 ขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา เชํน คําคณะ 
กรรมการตัดสิน คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ คําถ๎วยรางวัล คําอาหาร คํา 
อาหารวํางเครื่องดื่ม คําเครื่องเสียง คําจัดสถานท่ี คําป้ายประชา 
สัมพันธ์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยวําด๎วยการจัดงาน การ 
จัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค์ 
กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.27ว5547 ลง 
วันท่ี 28 กันยายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
และเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี!) หน๎า 92 ข๎อ 98 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
โครงการแขํงขันกีฬาหนํวยงานสัมพันธ์ต๎านยาเสพติด(สํงนักกีฬาเข๎า         จํานวน    20,000   บาท 
รํวมแขํงขัน) 
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินงานตามโครงการแขํงขันกีฬา 
หนํวยงานสัมพันธ์ต๎านยาเสพติด(สํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน) เขํน  
คําใช๎จํายสําหรับผู๎ควบคุมหรือผ๎ูฝึกสอน คําใช๎จํายในการฝึกซ๎อมกีฬาท่ี 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น คําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทนผู๎ควบคุม 
และผูฝ๎ึกสอน คําอุปกรณ์การกีฬา คําชุดวอร์ม คําชุดกีฬา พร๎อมรองเท๎า  
ถุงเท๎าของผู๎ควบคุม หรือผู๎ผิกสอนและนักกีฬา คําใช๎จํายอื่น ๆ  
ท่ีใช๎ในการแขํงขัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ 
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํง 
ขันขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  
ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
และเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี!) 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น รวม 215,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท 
คําใช๎สอย รวม 160,000 บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
ราย 

  

จํายอื่น ๆ   
โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย สรงนํ้าพระ รดนํ้า จํานวน 50,000   บาท 

   ขอพรผู๎สูงอายุ  
  -เพี่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวิถี วัฒนธรรมไทย  

  สรงนํ้าพระ รดนํ้า ขอพรผู๎สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2565 

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  

การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเช๎ารํวมการแขํงขันขององค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวําการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

-เปน็ไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท. 
 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม 

(ฉบับท่ี!) หน๎า 126 ข๎อ 14 

-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันเข๎าพรรษา ประจําปี 2565     จํานวน   10,000   บาท 
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันเข๎าพรรษา 

ประจําปี 2565 ขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา เชํน เทียนพรรษา 

 ผ๎าอาบนํ้าฝน เครื่องไทยธรรมตํางๆ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 คําเครื่องเสียง คําสถานท่ี คําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬา 
และ การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี1) (พ.ศ 2561- 2565)  
หน๎า 128 ข๎อ 23 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565         จํานวน     70,000     บาท 

-เพี่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี 

ลอยกระทง ประจําปิ 2565 ขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา 

เชํน คํารางวัลการประกวดนางนพมาศและกระทงสวยงาม คํา 

จัดสถานท่ี คําเคร่ืองเสียง คําเวที คําวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ คําอาหาร 

วําง นํ้าดื่ม คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดงาน การ 

จัดการแชํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแชํงขันขององค์ 

กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี!) หน๎า 128 ข๎อ 22 
-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการอบรมปลูกสงคุณธรรมจริยธรรมรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น     จํานวน     30,000     บาท 
ประจําปี 2565 

-เพื่อจํายเป็นคําดําเนินการตามโครงการอบรมปลูกสงคุณธรรม 

จริยธรรมรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ประจําปี 2565 เชํน คํา 

วิทยากร คําอาหาร อาหารวําง เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ 

คําเครื่องเสียง คําสาถานท่ี คําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดงาน การ 

จัดการแชํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแชํงขันของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลง วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี!) หน๎า 124 ข๎อ 2 

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ 

อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญเผวดประจําจังหวัดร๎อยเอ็ด ประจําปี      จํานวน      25,000   บาท 
2565 
-เพี่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญเผวดประจํา 

จังหวัดร๎อยเอ็ด ประจําปี 2565  ให๎แกํที่ทําการปกครอง อําเภอโพนทราย  

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครอง 

สํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเดิม 

 (ฉบับท่ี1) หน๎า 126 ลําดับที่ 16  

-กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ 

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตํางๆ ประจําปี 2565 จํานวน     30,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนเป็นคําสนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธีตําง ๆ  

ประจําปี 2565 ให๎แกํที่ทําการปกครองอําเภอโพน ทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด ประกอบด๎วย 

1) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นเงิน 5,000 บาท 

2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 28 กรกฏาคม 2565 เป็น เงิน 5,000 บาท 

3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 ลิงหาคม 2565 เป็นเงิน 5,000 บาท 

4) วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 5,000 บาท 

5) วันคล๎ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ประจําปี 2565 เป็น เงิน 5,000 บาท 

6) วันชาติไทย ประจําปี 2565 เป็นเงิน 5,000 บาท 

               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 

               สํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

                -ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเดิม  

                 (ฉบับท่ี!) หน๎า 101 ลําดับที่ 140 

                 -กองการศึกษา รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

                                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,010,051 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,244,040 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,244,040 บาท 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จํานวน 714,960  บาท  
       -เพี่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตําบลพร๎อมเงินปรับปรุง 

       ขั้นเงินเดือน 12 เดือน แยกเป็น 

        ๑) ผู๎อํานวยการท๎องถิ่น ระดับต๎น(ผู๎อํานวยการกองชําง) 

            เป็นเงิน 396,000 บาท 

        ๒) นายชํางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เป็นเงิน 318,960 บาท 

        -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี 0809.2 

         /ว!38 ลงวันท่ี 30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ 

         คํานวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 

         สํวนท๎องถิ่น 

         -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

เงินประจําตําแหนํง จํานวน     42,000    บาท 

        -เพื่อจํายเป็นเงินประจําตําแหนํงพนักงานสํวนตําบล ตําแหนํง ผู๎ 

         อํานวยการท๎องถิ่น ระดับต๎น(ผู๎อํานวยการกองชําง) จํานวน 12 

         เดือนๆละ 3,500 บาท 

        -เป็นไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดมาตรฐานกลางการ 

        บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี  22 ธันวาคม 2558 

        - กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน   415,080   บาท 

       -เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงาน 

        จ๎างท่ัวไปพร๎อมเงินปรับปรุงเงินคําจ๎างจํานวน ๑๒ เดือน แยกเป็น 

        ๑) ผู๎ชํวยชํางโยธา เป็นเงิน 138,000 บาท 

        ๒) ผูช๎ํวยชํางไฟฟ้า เป็นเงิน 138,000 บาท 

        ๓) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ(สํวนโยธา)เป็นเงิน 139,080 บาท 

        -เป็นไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดมาตรฐานกลางการ 

        บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น(ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 22  ธันวาคม 2558 

        -กองชําง รับผดิชอบดําเนินการ 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง       จํานวน  72,000  บาท 

        -เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพใท๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ 

         และพนักงานจ๎างท่ัวไป จํานวน ๑๒ เดือน แยกเป็น 

         ๑) ผู๎ชํวยชํางโยธา เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

         ๒) ผู๎ชวํยชํางไฟฟ้า เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

         ๓) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ(สํวนโยธา) เป็นเงิน   ๒๔,๐๐๐  บาท 

         -เป็นไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดมาตรฐานกลางการ 

        บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น(ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 22  ธันวาคม 2558 

        - กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ
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งบดําเนินงาน รวม 766,011 บาท 

คําตอบแทน รวม 90,000 บาท 

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง

สํวน ท๎องถิ่น 
จํานวน 20,000 บาท 

 

        -เพื่อใข๎จํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงตั้งตาม 

        กฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.ร/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561  

       เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการ 

       -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   10,000   บาท 

         -เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ 

         ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการแกํพนักงานสํวนตําบลพนักงาน จ๎าง ฯลฯ 

         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนการปฏิบัติงาน 

          นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ .2559 

         -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําเชําบ๎าน จํานวน   60,000   บาท 

        -เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนตําบล  

         ตามสิทธิท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีแนวทาง 

         ปฏิบัติทีก่ําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 

        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  

        พ.ศ.2548 แก๎ไขเพิ่มเดิมจนถึง(ฉบับท่ี4) พ.ศ .2562 

        -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

คําใช๎สอย รวม 524,011 บาท 

รายจํายเพี่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท 

        -เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ แยกเป็น 

               1.คําธรรมเนียมคําลงทะเบียนฟิกอบรมตํางๆ 
               2.คําออกแบบและควบคุมการกํอสร๎างหรือตรวจสอบและรับรอง 
                  มาตรฐานทางเทคนิคตํางๆ 
               3.คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ฯลฯ 
               4.คําจ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
               5.คําเย็บหนังสือ เข๎าปกเอกสาร 
               6.คําถํายเอกสารแบบพิมพ์ตํางๆ 
               7.คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ 
               8.คําจ๎างเหมาจัดทําป้ายแนวเขต ฯลฯ 
               9.คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนํง คนงานท่ัวไป 
               เพื่อปฏิบัติงานกองชํางจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท 
               10.คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองชําง  
                ตําแหนํง ผู๎ชํวยชํางโยธา 
               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายใน 
               การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
               -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท.0808.2/ว 1095  
               ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
               รายรับ-รายจํายประจําปิขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
               -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันท่ี  
               19 มีนาคม 2561 
              -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2^4044 ลงวันท่ี 10 
               กรกฏาคม 2563 
               -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22  
                มีนาคม 2564 
               -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
 
 
 
 
 



วนัทพ้มิพ์:3/12/2564 16:26:29 หน้า ะ 103/118 

 

 

 
 

 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 

จํายอื่น ๆ 

คําใข๎จํายในการเดินทางไปราชการ 

  -เพี่อจํายเป็นคําคําเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก คําพาหนะ และคําใช๎จําย

อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนตําบล พนักงาน

จ๎าง ผู๎แทนชุมชนหรือประชาคม ฯลฯ                                                      

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2559 

 

จํานวน 10,000   บาท 

-กองชําง  รับผิดชอบดําเนินการ 

 คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                              

-เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน ในการฟิกอบรมของพนักงานสํวน

ตําบล พนักงานจ๎าง ผ๎ูแทนชุมชนหรือประชาคม ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฟิกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ 

2555 และแก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

-กองชําง  รับผิดชอบดําเนินการ 

 

- กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

 

 
30,000   บาท 

 

จํานวน 
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-เพี่อจํายเป็นคําซํอมบํารุงหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพี่อให๎สามารถใช๎งานได๎ 

ตามปกติฯลฯ แยกเป็น 

1คําซํอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินสิน 

-เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ จํานวน 85,011 บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําซํอมบํารุงหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ ใช๎งานได๎ตามปกติ  

เชํน สถานีสูบนํ้าท้ัง 5 แหงํ , ระบบกิจการ ประปาหมูํบ๎าน เชํน เปลี่ยนระบบหํอตํางๆ  

ระบบหัวจํายนํ้า,วัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ , ซํอมแซมระบบไฟฟ้าตํางๆ ภายในหมูํบ๎าน และ  

ซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ ท่ีอยูํในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารสํวนตําบลยางคําฯลฯ 

2.คําปรับปรุงซํอมแซมถนนโดยการปรับเกลี่ย จํานวน 100,000 บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมถนนโดยการปรับเกลี่ยไมํน๎อย กวํา 59,000 ตร.ม.  

สถานท่ีดําเนินการ ถนนภายในเขตพื้นท่ีรับผิด ชอบขององค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา  

อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

3.คําปรับปรุงซํอมแซมถนน หมูํท่ี 1 บ๎านยางคํา 

-เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนน หมูํท่ี 1 บ๎านยางคํา หรือมีปริมาตรหิน ลูกรังไมํ 

น๎อยกวํา 316  ลบ.ม. พร๎อมเกรดปรับแตํง จํานวน 75,000 บาท 
4.คําปรับปรุงซํอมแซมถนน หมูํท่ี 6 บ๎านดอนจิก 

-เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนน หมูํท่ี 6 บ๎านดอนจิก หรือมีปริมาตร หินคลุกไมํ 

น๎อยกวํา 50 ลบ.ม. พร๎อมเกรดปรับ แตํง จํานวน 54,000 บาท 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน แปลง(ฉบับท่ี 5)  
หน๎า 3 ลําดับที่ 1 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน แปลง(ฉบับท่ี 5) 
 หน๎า 4 ลําดับที่ 6 
-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

คําบํารุงรักษาและซํอมแซม 314,011  บาท จํานวน 
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คําวัสดุ                                                                 รวม    150,000   บาท 

วัสดุสํานักงาน จํานวน    20,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ เชํน กระดาษ ดินสอ  

ปากกา  สมุดบัญชี ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 

 0808.2/ว 1095  ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 

ประเภทรายวับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครอง 

สํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันท่ี   

22 มีนาคม 2564 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จํานวน   60,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําซื้อโคมไฟฟ้าพร๎อมขา หรือก๎านสายไฟ 

ตํางๆ หลอดไฟฟ้าตํางๆ หม๎อแปลงไฟฟ้า หม๎อมิเตอร์ สาย 

ดับ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ออโต๎สวิทย์ ปลั๊ก สวิทย์เปิด-ปิด ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 

0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ 

จําแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจําปีของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง 

วันท่ี 22 มีนาคม 2564 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ
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วัสดุกํอสร๎าง จํานวน   50,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆเชํน หิน ปูน ทราย ไม๎  

กระเบื้อง อิฐ สี ทํอตํางๆ ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 

0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ 

จําแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจําปีของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน     20,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์  

เมาส์  ตลับหมึก หมึกแบบเดิม ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 

0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ 

จําแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจําปีของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําสาธารณูปโภค รวม     2,000   บาท 

คําบริการไปรษณีย์ จํานวน     2,000    บาท 

   -เพื่อจํายเป็นคําบริการไปรษณีย์ เชํน คําดวงตราไปรษณียากร  

    คําธนาณัติ ฯลฯ 

  -เป็นไปตามหนงัสือกรพทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  

   ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงินฯ 

   พ.ศ.2547  แก์ใขเพิ่มเดิมจนถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

    -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 

งานกํอสร๎าง รวม 1,018,000 บาท 

งบลงทุน รวม 1,018,000 บาท 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง รวม 1,018,000 บาท 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ 
 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมูํท่ี 10 บ๎านหนองเหล็กจํานวน  100,000   บาท 
 

-เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมูํท่ี 10 บ๎าน หนองเหล็ก 

สถานท่ีกํอสร๎าง/ จาก บริเวณหน๎าบ๎านนายสละ รอบ ร๎ู ไปทางทิศตะวันตก หมูํท่ี 10  

บ๎านหนองเหล็ก ตําบลยาง คํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปริมาณงาน / ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรีอได๎พื้นที่ 

คอนกรีตไมํไมํน๎อยกวํา 180 ตร.ม 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ.2537  
แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7)พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายวับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจําปีของ องค์ กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน แปลง (ฉบับท่ี 5)  
หน๎า 5 ลําดับที่ 10 
-กองชําง วับผิดชอบดําเนินการ
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 2 บ๎านขี้เหล็ก    จํานวน   103,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูํท่ี 2 บ๎านขี้เหล็ก 

สถานท่ีกํอสร๎าง/ จากสามแยกบ๎านนางเหรียญ พรมอินทร์ ไปทาง 

ทิศตะวันออก (คุ๎มดอนขามป้อม) หมูํท่ี 2 บ๎านขี้เหล็ก ตําบลยางคํา  

อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  ปริมาณงาน/ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร  

ยาว 40 เมตร หนา 0.15เมตร ได๎ปริมาณคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 160 ตร.ม.  

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7)พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว 1095  

ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจําย 

งบประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5)  

หน๎า 3 ลําดับที่ 2 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมูํท่ี 3 บ๎านเหลําข๎าว  จํานวน  103,000   บาท   

- เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 3 บ๎านเหลําข๎าว  

สถานท่ีกํอสร๎าง/บริเวณถนนรอบหมูํบ๎าน บ๎านเหลําข๎าว จากบ๎านวรรณา อินทศรี  

ไปทางทิศตะวันตก หมูํท่ี 3 บ๎านเหลําข๎าว ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปริมาณงาน จํานวน 2 ชํวง / 

-ชํวงท่ี 1 ถนน คสล.กว๎าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15เมตร ไมํมีไหลํทาง 

-ชํวงท่ี 2 ถนน คสล. กว๎าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15เมตร ไมํมีไหลํทาง 

ได๎ปริมาณพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 173 ตร.ม. 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2537  

แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว 1095  

ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบ 

ประมาณรายจํายประจําปิขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 5) หน๎า 3  

ลําดับที่ 3 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 4 บ๎านดอน จํานวน   103,000  บาท 

สําราญ 

-เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมูํท่ี 4 บ๎านดอนสําราญ 

สถานท่ีกํอสร๎าง /จากบริเวณสุดถนน คสล.บริเวณท่ีนานายสมศรี ขารีราช  

ไปทางทิศตะวันออก หมูํท่ี 4 บ๎านดอนสําราญ ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย  

จังหวัดร๎อยเอ็ด   ปริมาณงาน/ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรีอได๎พื้นที่คอนกรีตไมํไมนํ๎อยกวํา 160 ตร.ม 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2537 

 แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7)พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  

ลว 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบ 

ประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 5) หน๎า 4  

ลําดับที่ 4 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 5 บ๎านหนอง      จํานวน   103,000  บาท   
สรวง ตําบลโพนทราย 
-เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมูํท่ี 5 บ๎าน หนองสรวง  

สถานท่ีกํอสร๎าง/จากบริเวณสุด คสล. หน๎าบ๎านนาง สวาท แกํนโน ไปทางทิศใต๎ 

หมูํท่ี 5 บ๎านหนองสรวง ตําบลโพน ทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  

ปริมาณงาน/ขนาด กว๎าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรีอได๎พื้นที่  

คอนกรีตไมํไมํน๎อยกวํา 160 ตร.ม 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น พ.ศ.2537  

แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  

ลว 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบ 

ประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 5) หน๎า 5  

ลําดับที่ 12 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 8 บ๎านหนอง     จํานวน   103,000   บาท 
ฝั่งแดง  ตําบลยางคํา 
-เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 8  บ๎าน 

หนองฝัง่แดง  

สถานท่ีกํอสร๎าง/ จากบริเวณบ๎านนายทวี ศรีไหม บริเวณสุดถนนคสล. 

ไปทางทิศเหนือ หมูํท่ี 8 บ๎านหนองฝั่งแดง ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย  

จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปริมาณงาน / ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรีอ 

ได๎พื้นท่ีคอนกรีตไมํไมํน๎อยกวํา 160 ตร.ม 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2537 

แกัไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท0808.2/ว 1095  

ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบ 

ประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 5) หน๎า 4  

ลําดับที่ 8 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ



วนัทพ้มิพ์:3/12/2564 16:26:29 หน้า ะ 113/118 

 

 

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมูํท่ี 5 บ๎านทํางาม        จํานวน    103,000   บาท 
ตําบลยางคํา 
-เพี่อจํายเป็นคํากํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมูํท่ี 5 บ๎าน 

ทํางาม สถานท่ีกํอสร๎าง/จากดอนปูตาบริเวณสุดถนนคสล.ไปทาง 

ทิศตะวันตก หมูํท่ี 5 บ๎านทํางาม ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด  

ปริมาณงาน/ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 40เมตร หนา 0.15 เมตร หรีอได๎พื้นท่ี 

คอนกรีตไมํไมํน๎อยกวํา 160 ตร.ม 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2537  

แกัไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2^1095 

ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบ 

ประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 5) หน๎า 4  

ลําดับที่ 5 

-กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ



 

 

โครงการกํอสร๎างท๎องนํ้าภายในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา     จํานวน     200,000    บาท 

-เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างท๎องนํ้าภายในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา 

สถานท่ีกํอสร๎าง/ กํอสร๎างห๎องนํ้าภายในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนตําบลยางคํา  

หมูํท่ี 8 บ๎านหนองสํงแดง ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร๎อยเอ็ด 

ปริมาณงาน/ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 3.5 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2537  

แก๎ไขเพิ่มเดิมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  

ลว 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายวับ-รายจํายงบ 

ประมาณรายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 5) หน๎า 6 

 ลําดับที่ 15 

-กองชําง วับผิดชอบดําเนินการ 

คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา k) 

คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎(k) (คํางานกํอสร๎างสิ่ง                   จํานวน   100,000    บาท 
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 

       -เพื่อจํายเป็นคําเงินชดเชยคํางานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได๎ 

      -เป็นไปตามหนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท  

       0808.2/ว 1837  ลว 11 กันยายน 2560 

     -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํงวนท๎องถิ่น ท่ี มท. 

      0808.2/ว 1095  ลว 28 พฤษภาคม 2564 

     -กองชําง รับผิดชอบดําเนินการ
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แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,455,280 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,256,280 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,256,280 บาท 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 396,000 บาท  

      -เพี่อจํายเป็นคําเงินเดือนพร๎อมปรับปรุงขั้นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตําบล  

        ตําแหนํง นกัวิชาการเกษตรชํานาญการ จํานวน 12 เดือน 

        -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138  

         ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณภาระคําใช๎จําย 

        ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

        -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําจ๎างลูกจ๎างประจํา จํานวน    232,920   บาท 

       -เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจํา ตําแหนํง พนักงานสูบนํ้า  

        จํานวน 12 เดือน 

       -เป็นไปตามประกาศ กถ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและ 

        การให๎ลูกจ๎างประจําองค์การบริหารสํวนตําบลได๎รับคําจ๎าง (ฉบับท่ี ๔) 

       -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน    555,360    บาท 

      -เพี่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง จํานวน 4 อัตรา ประกอบด๎วย 

      1 พนักงานจ๎างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานเกษตร  

        จํานวน 12 เดือน พร๎อมปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 123,360 บาท 

      2. พนักงานจ๎างท่ัวไป จํานวน 3 อัตรา แยกเป็น 

         1)ตําแหนํง พนักงานสูบนํ้าประจําสถานีสูบนํ้าบ๎านยางคํา 1 อัตรา  

            จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 

         2)ตําแหนํง พนักงานสูบนํ้าประจําสถานีสูบนํ้าบ๎านยางคํา(ทํางาม)  

            จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 

         3) ตําแหนํง พนักงานสูบนํ้าประจําสถานีสูบนํ้าบ๎านดอนหมํวย จํานวน 1 อัตรา  

             จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 

         4)ตําแหนํง พนักงานสูบนํ้าประจําสถานีสูบนํ้าดอนสําราญ จํานวน 1 อัตรา  

            จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 

            -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 

             ลงรันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการคํานวณภาระคําไซ๎จําย 

             ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

            -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จํานวน       72,000    บาท 

         -เพี่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ให๎แกํพนักงานจ๎าง  

          จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 

          ๑.พนักงานจ๎างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนํง ผู๎ชํวย 

             เจ๎าพนักงานเกษตร จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 

          ๒.พนักงานจ๎างท่ัวไป จํานวน 3 อัตรา ประกอบด๎วย 

             1)ตําแหนํง พนักงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ําบ๎านยางคํา  

              จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็น 

              เงิน 12,000 บาท 

             2)ตําแหนํง พนักงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ําบ๎านยางคํา(ทํางาม)  

              จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  

              12,000 บาท 

              3)ตําแหนํง พนักงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ําบ๎านดอนหมํวย  

                จํานวน ๑ อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็น 

                เงิน 12,000 บาท 

              4)ตําแหนํง พนักงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ําบ๎านดอนสําราญ  

               จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็น 

               เงิน 12,000 บาท 

               -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 

               0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนว 

               ทางการคํานวณภาระคําใซ๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลของ 

               องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

               -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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งบด าเนินงาน รวม 199,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 
คําเชําบ๎าน 

- เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวน 

ตําบลตามสิทธิท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ มติคณะ 

รัฐมนตรีแนวทางปฏิบัติที่กําหนดให๎สามารถเบิกจํายได๎ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชํา บ๎านของ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก๎ไขเพิ่มเติมจน ถึง(ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ 

จํานวน 42,000 บาท 

   - สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ  
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 
 
 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจํา 

    - เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลืการศึกษาบุตรแกํผู๎มีสิทธิได๎รบั    

      ตาม กฎหมาย ระเบียบกําหนดให๎เบิกจํายเงินได๎ 

      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน   

      สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น 

(ฉบับ ที ๓) พ.ศ. ๒๔๔๙ 

 

- สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

     จํานวน    60,000  บาท 

     -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 

คําใช๎สอย 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซื้งบริการ 

 

รวม 

 

77,000   บาท 
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จํานวน 27,000   บาท  
-เพี่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนํง พนักงานสูบนํ้า 

บ๎านดอนสําราญ หมูํท่ี 4  จํานวน 1 ราย จํานวน 3 เดือน ๆละ 9,000 บาท 

 เป็นเงิน 27,000 บาท 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฏาคม 

 2563 เรื่อง หลัก เกณฑ์การจ๎างเอกชนและการเปกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ 

องค์ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบราย 
จํายอื่น ๆ 
โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ ประจําปี 2565          จํานวน      30,000   บาท   

 -เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด 

ในพืชและสัตว์ ประจําปี 2565  เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 

คําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ในการฟิกอบรม ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือ 

ประชาชนตามอํานาจหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 

-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2562) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5)  

หน๎า      ลําดับที่ 

- สํานักปลัด วับผิดชอบดําเนินการ 

คําบํารุงรักษาและซํอมแซม     จํานวน   20,000    บาท 

      -เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให๎สามารถใชง๎านได๎ตามปกติ 

      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก คําใช๎จํายในการบริหารงาน 

       ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

      -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎อง ถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  

      28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจํายประจําปี 

      ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      -เพี่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร ประเภทคงทน ส้ินเปลือง วัสดุ 

       อุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัด 

       แปลง ตํอเดิมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใฃ๎ใน 

       การซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

       รายจํายท่ีต๎องชําระพร๎อมกับคําวัสดุ เซํน คําขนสํง ภาษี คําประกันภัย  

       คําติดตั้ง อาทิเชํน เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุนจานพรวน ผานไถกระทะ  

       คราดซี่พรวนดินระหวํางแถว ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  

       พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชําอุปกรณ์ในการขยายพันธุพืช เชํน ใบมีดเชือก  

       หน๎ากากป้องกันแก๏สพษิ หัวกระโหลกดูดนํ้า ฯลฯ 

       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเปกคําใช๎จํายในการ 

       บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 

      -เป็นไปตามหนังสือการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  

      ลงวันท่ี28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย 

      รับ-รายจํายประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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วัสดุอื่น จํานวน    10,000   บาท 

-เพี่อจํายเป็นคําวัสดุอื่น ประเภทคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจําย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ตํอเดิมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของ 

ท่ีใซ๎ในการซํอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

รายจํายที่ต๎องชําระพร๎อมกับ คําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย  

คําติดตั้ง  อาทิเชํน  มิเตอร์นํ้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตระแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๏ส  

หัววาล์วเปิด - ปิดแก๏ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ คําจัดซื้อวัสดุตํางๆ สําหรับใช๎ใน 

กิจการสถานีสูบนํ้า  ท้ัง 5 สถานี เชํน จารบี ฃีนเซีอก ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2562 

-เป็นไปตามหนังสือการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี  

28พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจําย 

ประจําปขีององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000   บาท 
งบด าเนินงาน รวม 25,000   บาท 
คําใช๎สอย รวม 25,000   บาท 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
ราย 

  

จํายอื่น ๆ   
โครงการ " รวมใจไทย ปลูกต๎นไม๎ เพื่อแผํนดิน "  สืบสานสํู 100 ล๎าน
ต๎น 

    จํานวน   5,000    บาท 
   ประจําปี  2565  

         -เพี่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการ "รวมใจ ไทย ปลูกต๎นไม๎  

          เพื่อแผํนดิน " สืบสานสํู ๑๐๐ ล๎านต๎น ประจําปี ๒๕๖๕  เชํน  คําอาหารวําง 

         พร๎อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

         -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎อง ถิ่น ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 

         0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 

         -เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎อง ถิ่น ท่ี มท 0820.3/ 

         ว 728  ลงวันท่ี  9 เมษายน 2564 

         -เป็นไปตามหนังสือ ท่ี รอ 0023.17/ว 452 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564 

        -ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 256๕) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม 

         (ฉบับท่ี ๑) หน๎า ๑๒๒ ลําดับท่ี ๒๒ 

         -สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ      จํานวน     10,000   บาท 

พระเทพกนิษฐาธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ประจําปี 2565 (อพ.สธ.) 

-เพี่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ประจําปี 2565 (อพ.สธ) เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พันธุไม๎ผลตํางๆ ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือ ดํวนท่ีสุด ท่ี รอ.0023.3/ว 3489 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 

เรื่อง  การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี  
24 กรกฏาคม 2560 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม(ฉบับท่ี 1)  
หน๎า 121 ลําดับที่ 18 

-สํานักปลัด   รับผิดชอบดําเนินการ 

โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจําปี 2565 จํานวน     10,000   บาท 

-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินโครง การอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 

ประจําปี 2565 เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม คําวิทยากร 

คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลกพ.ศ.2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 388 ลงวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2564 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 1) 
หน๎า 84 ลําดับที่ 59 
-สํานักปลัด รับผิดชอบดําเนินการ 


