








รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,863,850 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,381,284 บาท
งบกลาง รวม 9,381,284 บาท

งบกลาง รวม 9,381,284 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
ในอัตรารอยละ 5 พรอมหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปน
เงินสมทบในอัตราเดียวกัน เปนระยะเวลา 12 เดือน 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงเรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3) วันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปี 2565 ใน
อัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจาง (ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม)
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,502,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 988
 ราย รวมจํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
2. ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 69
 ขอ 1.7 (2)
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 931,200 บาท

เพื่อจายเปน เงินสงเคราะหเบี้ยความพิการ  จํานวน 97 ราย ๆ
 ละ 800 บาทตอเดือน และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาท ตอเดือน 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
2. ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 69
 ขอ 1.7 (1)
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  จํานวน  3
  ราย ๆ ละ 500 บาทตอเดือน รวมจํานวน 12 เดือน   
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
2. ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 69
 ขอ 1.7 (1,2)
(สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาใชจายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีเหตุฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เปนตน 
     การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5
     การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุม
โรคไขเลือดออก เปนตน
     ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 364,684 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
ในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณการ
รายรับ (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน) 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบล
บางมะพราว 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
3. หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11
 สุราษฎรธานี ที่ สปสช.9.40/ว 4609 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,759,036 บาท

งบบุคลากร รวม 5,997,436 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,175,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา และ คาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  1 อัตรา และคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:42 หนา : 7/130



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา และคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,491,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  
 คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,821,516 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,064,500 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด  นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  
เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 128,640 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ  ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับ เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนราย
เดือน และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับนักสู ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (อบต
.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑใหพนักงานสวนตําบล ไดรับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 1 เมษายน 2547
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และ หัวหนาสํานักปลัด 
เปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 478,376 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ
ยนต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน  เงินเพิ่มการ
ครองชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
2. และตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,652,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 469,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 9
 พฤศจิกายน 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558)
- เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดชุมพร ที่ ลต (ชพ) 0002/ว 141 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2564)
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/สอบสวนขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ คาสมนาคุณ คาใชสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิดของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 39,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร และผูมี
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,648,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 998,000 บาท

เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ  ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คารับรอง รายจายในการเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายในการจัดงาน  จัด
นิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาพานพุมดอกไม  พานพุมเงิน
พุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือ
พวงมาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ   และพิธีเปิดอาคาร
ตาง ๆ คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีตาง ๆ คาใชจาย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายในการทัศนศึกษา ดูงานผู
บริหารทองถิ่น, สมาชิก อบต., พนักงานสวนตําบล ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด)
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ตามที่กฎหมาย
กําหนด  อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเปนคา
ใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
คณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
4. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ชุมพร ที่ ลต (ชพ) 0002/ว 141 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:42 หนา : 22/130



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ
 เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ อาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ คาจางเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 326,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป แป๊ก กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ   ภาพ
เขียนแผนที่   เครื่องดับเพลิง   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน  เครื่อง
คํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นหอง ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เสาอากาศ เครื่องรับโทรศัพท  ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง ไม
กวาด เขง ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ําแข็ง แกว
น้ํา จานรอง ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก สายไมล เบรก กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถ
ยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เขมขัด
นิรภัย ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:42 หนา : 27/130



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
ตัดหญา รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะมูลฝอย และรถของสวน
ราชการอื่นที่ขอมาปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว   พันธ
พืช  ปุ๋ย  ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปน คากระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟิลม  คา
ลาง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
- แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ
- ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ เมาส พริ้นเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,209,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. กิจการประปา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING)
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 89,700 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 89,700 บาท
รายจายอื่น

คาไฟฟ้าคางจาย จํานวน 89,700 บาท

เพื่อจายเปน คาไฟฟ้าคางจายใหแกสํานักงานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
4. ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0023.4/ 20449
 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 617,680 บาท
งบบุคลากร รวม 577,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 577,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 378,080 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ 5.   
5.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:42 หนา : 39/130



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 199,600 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน การจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ โดยมี
คาใชจายประกอบดวยป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,094,880 บาท
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งบบุคลากร รวม 2,341,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,341,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,310,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  ตําแหนง 
ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได นักวิชาการ
พัสดุ  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
เปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว652
 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2559
(กองคลัง)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินคาจาง
ใหแกลูกจางประจํา ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง การใหลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลได
รับอัตราคาจางและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับตําแหนงหรือ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง พ.ศ.2557 ลงวนที่ 9
 ธันวาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 641,120 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินคาตอบแทน
ประจําปี ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,760 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน  เงินเพิ่มการ
ครองชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
2. และตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 739,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน 
- เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานและลูกจาง และคาตอบแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายได
ตามประเภทรายจายนี้
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อให
ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ  ที่
ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4040
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  รวมทั้งการเดินทางไปฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัด
เก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-Laas) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต.

จํานวน 30,000 บาท

 ิเพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายไดและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ของ อบต. ประกอบดวย คาจางพนักงานภาคสนาม คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนา 5 ขอ 1
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตาง ๆ เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารอง
ไฟ เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ คาจาง
เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป แป๊ก กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ   ภาพ
เขียนแผนที่   เครื่องดับเพลิง   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน  เครื่อง
คํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นหอง ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
ตัดหญา รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะมูลฝอย และรถของสวน
ราชการอื่นที่ขอมาปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คากระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟิลม  คา
ลาง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
- แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ
- ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ เมาส พริ้นเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ
 (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อกลองสีสามชองสําหรับเก็บเอกสาร แบบปิด จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อกลองสีสามชองสําหรับเก็บเอกสาร แบบ
ปิด จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 800 บาท ขนาดกวางไมนอย
กวา 42 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 87 เซนติเมตร
โดยประมาณการราคาตามทองตลาด
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

คาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
ประตู จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,900 บาท รวมเปนเงิน  11,800
  บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 270,480 บาท
งบบุคลากร รวม 211,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 211,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 211,480 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง
นักตรวจสอบภายใน 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ 5.   
5.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

คาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 523,500 บาท
งบบุคลากร รวม 428,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 428,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 267,480 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล โดยจายใหกับพนักงานสวน
ทองถิ่น ตําแหนง  เจาพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 153,280 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,240 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน  เงินเพิ่มการ
ครองชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
2. และตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ทองถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทอง
เที่ยว เปนตน  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 71 ขอ 2.1 (5) 
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ เชน สายสูบน้ําดับ
เพลิง สายสงน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมีพรอมตู ขอตอสายน้ํา
ดับเพลิง ขอตอดูดน้ําดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เครื่องมือตาง ๆ ใน
การดับเพลิง ฯลฯ 
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 31.8 ซีซี
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต ขนาด  0.8 แรงมา
3. ขนาดโซ 3/8 นิ้ว  
4. แผนบังคับโซ ขนาด 11.5 นิ้ว
5. ความจุถังน้ํามันขนาด ขนาด 0.25 ลิตร  
6. ระบบสตารท  เชือกดึงสตารท
(โดยประมาณการราคาตามทองตลาด)
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนา 16
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:43 หนา : 72/130



คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลพอแดง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลพอแดง ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 102
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 374,640 บาท
งบบุคลากร รวม 307,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,640 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา    
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ 5.   
5.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,525,870 บาท
งบบุคลากร รวม 1,232,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,232,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 667,320 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  ครู, ครูผูชวย ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบดังนี้
1. สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สําหรับตําแหนงใน
ระบบวิทยฐานะ
(สํานักปลัด)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินวิทยฐานะชํานาญการของขาราชการครู พนักงาน
ครู ตําแหนง ครู  อัตราคนละ 3,500 บาทตอเดือน เปนไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 473,900 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
คาตอบแทนใหแกพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 .ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 49,500 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ  เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,337,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
ครูและผูดูแลเด็ก ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 476,150 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 376,150 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  ดังนี้
         1.1  สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานราษฎรบํารุงพัฒนา (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตรามื้อละ  20 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน เปนเงิน  257,250  บาท  
          1.2  สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานราษฎรบํารุง
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พัฒนา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เปน
เงิน  85,000 บาท  
          1.3 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานราษฎรบํารุง
พัฒนา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 33,900
 บาท รายละเอียดดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เปนเงิน 6,000
  บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เปน
เงิน  6,000 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เปน
เงิน 9,000  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เปน
เงิน 12,900  บาท
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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-  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54  ลําดับที่  5      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคา
ใชจาย เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
 
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 66
 ขอ 1.6 (3)
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 834,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป แป๊ก กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ   ภาพ
เขียนแผนที่   เครื่องดับเพลิง   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน  เครื่อง
คํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นหอง ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 829,000 บาท

เพื่อจายเปน 
- คาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ ถวย
ชาม ชอนสอม กระติกน้ําแข็ง แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานราษฎรบํารุงพัฒนา สังกัด องคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว จํานวน 1 แหง
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ.2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว และใหแกนัก
เรียนโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลบางมะพราว จํานวน 5 แหง ราย
ละเอียดดังนี้
1. คาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานราษฎรบํารุงพัฒนา  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน  
2. คาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนโรงเรียน
เขตพื้นที่ตําบลบางมะพราว จํานวน 5 แหง อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน  260 วัน  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 2      
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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เงินอุดหนุนคาจางบุคลากรทางการศึกษาแกโรงเรียนในพื้นที่ตําบล
บางมะพราว

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย
- โรงเรียนบานน้ําตก เปนเงิน 72,000 บาท
- โรงเรียนบานหวยหลอด เปนเงิน 72,000 บาท 
- โรงเรียนวัดนาทิการาม  เปนเงิน 72,000 บาท
- โรงเรียนบานปากน้ําหลังสวนประชานุเคราะห เปนเงิน 72,000
 บาท
- โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง  เปนเงิน 72,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา  54
  ขอ 1.2 (6)
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลบาง
มะพราว

จํานวน 1,596,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลบางมะพราว  จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย
- โรงเรียนบานน้ําตก    
- โรงเรียนบานหวยหลอด    
- โรงเรียนวัดนาทิการาม     
- โรงเรียนบานปากน้ําหลังสวน
  ประชานุเคราะห 
- โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน   
ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 53 ขอ 1.2 (3)
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 396,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการคาจางเหมาบริการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของในเขตตําบลบางมะพราว (สุนัข, แมว) ตัวละ 3 บาท
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปี 2564 ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนา 3 ขอ 1
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี เชน  คาวัคซีน  กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือแพทย และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทําโครงการ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปี 2564 ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 1 ขอ 1
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1-14 หมูบานละ 20,000 บาท ราย
ละเอียดตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 59
 ลําดับที่ 9 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 782,160 บาท

งบบุคลากร รวม 594,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 384,560 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล โดยจายใหกับพนักงานสวน
ทองถิ่น  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ 5.   
5.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 209,600 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน   
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล  และ พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการการสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากตําบลบางมะพราว เชน คาใชจายในการจัดฝึก
อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 75
 ขอ 3.1 (1)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผูดอยโอกาสในตําบลบางมะพราว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย เชน คาจัดฝึกอบรม คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบดัง
นี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
4. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 61
 ขอ 1.4 (4)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ในตําบลบางมะพราว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย เชน คาจัดฝึกอบรม คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 60
 ขอ 1.4 (3)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการสงเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลบาง
มะพราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทํากิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบางมะพราว เชน คาจัดฝึกอบรม สัมมนา คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 มาตรา 67 (6)
2. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
4. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 62
 ขอ 1.5 (3)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบาง
มะพราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทํากิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบ
ครัวตําบลบางมะพราว สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ
สําหรับใชอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หนา 7 
(สํานักปลัด)
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คาใชจายโครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การชวยเหลือดาน
การเงินหรือสิ่งของ เชน คาเครื่องอุปโภค บริโภค และหรือคาใช
จายในการครองชีพ เปนตน
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง พ.ศ.2552
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 2715
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใหความ
ชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด-19) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 หนา 4 (1)
(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสํารับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบ
หาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไป
ราชการประจําในราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
6. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท

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

โครงการลดขยะจากตนทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการใหความรู การ
รณรงคการคัดแยกขยะ เชน คาจัดฝึกอบรม การรณรงคประชา
สัมพันธ คาวัสดุ การศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2563
5. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 105  ลําดับที่  3
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หนา 121 ขอ 6.1 (3)
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

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

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดฝึก
อบรม สัมมนา การรณรงคประชาสัมพันธ ผูติดยาเสพติด เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 74
 ขอ 2.2 (5)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 507,120 บาท

งบบุคลากร รวม 305,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,120 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 305,120 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักสันทนาการ   
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเลนกีฬา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาใชจายในการสงเสริมการเลน
กีฬา ประจําปี 2565  เปนคาใชจายในการจัดทําโครงการแขงขัน
กีฬา"บางมะพราวเกมส" และการดําเนินโครงการสงเสริมการเลน
กีฬาตาง ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาของรางวัล ถวย
รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คา
กรรมการตัดสิน คาจัดทําสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 65
 ขอ 1.6 (1)
(สํานักปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันเรือยาว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดโครงการแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิง
ธง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดสถานที่ คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
ฝีพายเรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 66
 ขอ 1.6 (4)
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร รายละเอียดดังนี้
1. โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ประจําปี
งบประมาณ 2565 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2. โครงการจัดกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจาบรม
วงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ประจําปี 2564
ตั้งจายตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) หนา 11 
(สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้าง รวม 1,962,700 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,428,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,428,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,009,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง นายชาง
โยธา นายชางไฟฟ้า  ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินเดือน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ 5.   
5.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5
. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ประเภท
บริหาร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
เปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2559
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 355,400 บาท

เืพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยนายชาง
โยธา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน  เงินเพิ่มการ
ครองชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
2. และตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 528,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ใหกับ
ผูแทนชุมชน หรือประชาคม ที่ไดรับการแตงตั้งรวมเปนคณะ
กรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง   และผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทํา
หนาที่เปนคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน  โดยไม
รวมถึงผูที่มีมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมีหนาที่ตรวจงาน
จาง และควบคุมงานกอสรางในองคการบริหารสวนตําบลบาง
มะพราว 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกจาย
ไดตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ  เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก  เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินการเอง  ฯลฯ  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 
2.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช
จายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาบํารุงรักษา หรือซอมแซม ซอมเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ปรับ
ปรุง ทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
จาย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:43 หนา : 117/130



ค่าวัสดุ รวม 223,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป แป๊ก กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ   ภาพ
เขียนแผนที่   เครื่องดับเพลิง   พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน  เครื่อง
คํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นหอง ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คากระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน
ชะแลง จอบ เสียม ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาน้ํามันหลอลื่น
- คาน้ํามันเบนซิน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:43 หนา : 120/130



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคา
- แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ
- ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล
- แผงแป้นอักขระ เมาส พริ้นเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานประตู จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
ประตู จํานวน 1 ตู 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,508,500 บาท

งบบุคลากร รวม 519,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ และ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานผลิต
น้ําประปา คนงาน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557 
2. หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน  เงินเพิ่มการ
ครองชีพ เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
2. และตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายในดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และ พนักงานจางทั่ว
ไป ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาบํารุงรักษา หรือซอมแซม ซอมเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ปรับ
ปรุง ทรัพยสินอื่น ๆ เชน ระบบประปา ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
จาย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซื้อฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า สําหรับกิจการประปา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาคลอรีน  สารสม  ทรายกรองน้ําประปา  ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 149,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible) ขนาด 1.5 แรงมา 220 
โวลต

จํานวน 76,500 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible) 
ขนาด 1.5 แรงมา 220 โวลต จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 25,500 บาท ปริมาณน้ําที่ 60 ลิตรตอนาที สงสูง 30-70
 เมตร รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(โดยประมาณการราคาตามทองตลาด)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 155
 ขอ 3 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible) ขนาด 2 แรงมา 220 
โวลต

จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (submersible) 
ขนาด 2 แรงมา 220 โวลต จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 28,500 บาท ปริมาณน้ําที่ 70 ลิตรตอนาที สงสูง 40-80
 เมตร รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ 
(โดยประมาณการราคาตามทองตลาด)
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 155
 ขอ 4 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ขนาดกําลัง 10,000 VA
2. 1 เฟส 2 สาย ความถี่ 50/60 Hz
3. แรงดันขาเขา 100 – 260 V
4. แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 – 240 V
5. มีวงจรป้องกันไฟตก-ไฟเกิน แบบอัตโนมัติ
6. มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
7. มีพัดลมระบายความรอน
(โดยประมาณการราคาตามทองตลาด)
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หนา 16
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/2/2565  15:33:43 หนา : 130/130




