




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานเปา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานเปา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,699,712.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 60,146,326.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,964,547.24 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 795,870.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 31,545,604.98 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 99,957.20 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 205,143.14 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 99,818.27 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 23,600.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,357,572.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 15,759,514.17 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,582,504.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,720,323.72 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,975,948.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,581,368.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,577,139.72 บาท

งบลงทุน จํานวน 773,468.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 790,400.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 22,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,582,504.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 100,800.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 99,957.20 127,900.00 127,900.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

205,143.14 188,900.00 188,900.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 99,818.27 150,000.00 150,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 23,600.00 35,100.00 35,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 428,518.61 501,900.00 501,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,357,572.20 14,998,100.00 14,998,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,357,572.20 14,998,100.00 14,998,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 15,759,514.17 14,700,000.00 15,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,759,514.17 14,700,000.00 15,500,000.00

รวม 31,545,604.98 30,200,000.00 31,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,975,948.00 9,358,505.00 10,434,775.00

งบบุคลากร 10,581,368.00 11,391,315.00 12,498,660.00

งบดําเนินงาน 5,577,139.72 5,544,380.00 6,638,265.00

งบลงทุน 773,468.00 3,027,600.00 713,500.00

งบเงินอุดหนุน 790,400.00 856,200.00 714,800.00

งบรายจ่ายอื่น 22,000.00 22,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,720,323.72 30,200,000.00 31,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านเปา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,647,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,412,380

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,203,325

แผนงานสาธารณสุข 550,440

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,062,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 662,720

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 55,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,911,160

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,434,775

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,434,775 10,434,775
    งบกลาง 10,434,775 10,434,775

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,263,120 389,400 1,907,160 355,320 6,915,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,815,200 389,400 1,907,160 355,320 5,467,080

งบดําเนินงาน 1,404,800 40,900 579,500 20,000 2,045,200
    คาตอบแทน 225,800 8,400 107,000 0 341,200

    คาใชสอย 593,500 32,500 398,500 20,000 1,044,500

    คาวัสดุ 192,000 0 49,000 0 241,000

    คาสาธารณูปโภค 393,500 0 25,000 0 418,500

งบลงทุน 657,500 0 0 0 657,500
    คาครุภัณฑ 657,500 0 0 0 657,500

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

รวม 6,355,420 430,300 2,486,660 375,320 9,647,700

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 929,580 929,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 929,580 929,580

งบดําเนินงาน 80,000 284,000 364,000
    คาวัสดุ 80,000 55,000 135,000

    คาใชสอย 0 229,000 229,000

งบเงินอุดหนุน 0 118,800 118,800
    เงินอุดหนุน 0 118,800 118,800

รวม 80,000 1,332,380 1,412,380

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 833,880 1,649,880 2,483,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 833,880 1,649,880 2,483,760

งบดําเนินงาน 168,600 1,948,965 2,117,565
    คาตอบแทน 9,600 4,800 14,400

    คาใชสอย 144,000 1,336,525 1,480,525

    คาวัสดุ 15,000 533,640 548,640

    คาสาธารณูปโภค 0 74,000 74,000

งบลงทุน 10,000 46,000 56,000
    คาครุภัณฑ 10,000 46,000 56,000

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

รวม 1,012,480 4,190,845 5,203,325

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 241,440 241,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 241,440 241,440

งบดําเนินงาน 309,000 309,000
    คาใชสอย 214,000 214,000

    คาวัสดุ 95,000 95,000

รวม 550,440 550,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใชสอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หนา : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 270,500 792,000 1,062,500
    คาใชสอย 238,000 777,000 1,015,000

    คาวัสดุ 32,500 15,000 47,500

รวม 270,500 792,000 1,062,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 522,720 522,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 522,720 522,720

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใชสอย 80,000 80,000

รวม 662,720 662,720

หนา : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 15,000 10,000 35,000
    คาใชสอย 10,000 15,000 10,000 35,000

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

รวม 10,000 15,000 30,000 55,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,406,160 1,406,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,406,160 1,406,160

งบดําเนินงาน 505,000 505,000
    คาตอบแทน 150,000 150,000

    คาใชสอย 125,000 125,000

    คาวัสดุ 230,000 230,000

รวม 1,911,160 1,911,160

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000 40,000
    คาใชสอย 20,000 20,000 40,000

รวม 20,000 20,000 40,000

หนา : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 1,991.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 24,804.87 43,996.20 95,000.00 0.00 % 95,000.00
     ภาษีปาย 26,055.00 55,961.00 32,900.00 0.00 % 32,900.00

รวมหมวดภาษีอากร 52,850.87 99,957.20 127,900.00 127,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,513.20 1,619.90 1,700.00 0.00 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 280.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 162,585.00 159,660.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

8,100.00 0.00 13,000.00 0.00 % 13,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

250.00 160.00 300.00 0.00 % 300.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,168.27 3,593.24 2,600.00 0.00 % 2,600.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 150.00 520.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 30.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:14:19 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับการผิดสัญญา 41,819.00 37,100.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

21,700.00 0.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 540.00 480.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 2,010.00 300.00 0.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 243,135.47 205,143.14 188,900.00 188,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 161,997.20 99,818.27 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 161,997.20 99,818.27 150,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 12,500.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
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     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,856.00 11,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,856.00 23,600.00 35,100.00 35,100.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 764,629.07 774,726.52 770,000.00 0.00 % 770,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,549,461.47 8,352,905.69 8,050,000.00 0.00 % 8,050,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,849,363.00 2,165,996.81 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 198,225.72 214,238.92 230,000.00 0.00 % 230,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,815,876.36 3,079,096.62 3,150,000.00 0.00 % 3,150,000.00
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาภาคหลวงแร 27,652.57 31,980.26 23,000.00 0.00 % 23,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 24,989.32 16,940.38 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 23,348.59 13,015.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

764,040.00 708,672.00 735,000.00 0.00 % 735,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,017,586.10 15,357,572.20 14,998,100.00 14,998,100.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,545,136.00 15,759,514.17 14,700,000.00 5.44 % 15,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 13,545,136.00 15,759,514.17 14,700,000.00 15,500,000.00
รวมทุกหมวด 28,027,561.64 31,545,604.98 30,200,000.00 31,000,000.00
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 114,818 80,611 112,500 25.33 % 141,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,600 5,400 7,000 -14.29 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,207,100 6,478,200 7,086,800 13.69 % 8,056,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,452,000 1,443,400 1,449,600 1.32 % 1,468,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 138,817.5 483,419 505,107 -45.32 % 276,175

รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเปา

80,000 80,000 80,000 0 % 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 309,998 1.94 % 316,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา
อําเภอแมแตง    จังหวัดเชียงใหม
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

151,659 314,918 0 0 % 0

รวมงบกลาง 8,239,994.5 8,975,948 9,641,005 10,434,775
รวมงบกลาง 8,239,994.5 8,975,948 9,641,005 10,434,775
รวมงบกลาง 8,239,994.5 8,975,948 9,641,005 10,434,775

รวมแผนงานงบกลาง 8,239,994.5 8,975,948 9,641,005 10,434,775
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 479,580 7.19 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 21,600 72,403 19.33 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,022,400 1,022,400 698,400 9.28 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 1,642,320 1,334,623 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,379,850 1,853,160 1,429,280 34.5 % 1,922,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

21,000 84,000 64,000 31.25 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 63,000 126,000 116,000 8.62 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 668,340 718,140 627,000 1.24 % 634,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,433 58,967 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,186,623 2,840,267 2,284,280 2,815,200
รวมงบบุคลากร 3,807,343 4,482,587 3,618,903 4,263,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 5,450 262,000 -77.1 % 60,000

คาเชาบ้าน 100,000 150,000 162,000 -11.11 % 144,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,000 22,181.25 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 13,700

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 13,200 -38.64 % 8,100

รวมค่าตอบแทน 118,000 177,631.25 437,200 225,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 153,034.39 283,780.01 281,000 -21.71 % 220,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,925 36,550 41,000 -2.44 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

116,408.85 99,354 30,000 245 % 103,500

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

1,500 0 0 0 % 0

คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ 
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา

0 1,500 3,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,000 1,471.43 % 110,000

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาหมูบ้าน

4,700 10,000 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้
บริหารท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้
บริหารท้องถิ่น

0 0 268,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติ
งาน

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 186,256 87,102.8 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 494,824.24 518,286.81 630,000 593,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 87,514 281,550.1 51,000 -21.57 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 5,000 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,289 31,875 10,000 200 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 5,823 6,499 7,000 0 % 7,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,090 16,680.1 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,180.7 54,195.4 78,000 8.97 % 85,000

วัสดุการเกษตร 2,240 4,491 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,670 37,560 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุอื่น 12,042 17,951.3 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 194,848.7 455,801.9 186,000 192,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 233,817.83 223,148.89 250,500 19.76 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 18,038 25,000 20 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 34,091.03 36,725.97 35,000 -28.57 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,394.55 22,991.2 33,000 -24.24 % 25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 13,500 0 % 13,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 282,303.41 300,904.06 357,000 393,500
รวมงบดําเนินงาน 1,089,976.35 1,452,624.02 1,610,200 1,404,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 3 ตัว 0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 2,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0 13,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 8,598 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 19,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด 0 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จํานวน 3 
เครื่อง

0 0 11,997 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 0 59,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร์ไฟฟา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 9,300 0 0 % 0

จัดซื้อชุดตัดหญ้า จํานวน 1 ชุด 0 0 0 100 % 53,500

จัดซื้อใบมีดดันดินหน้า จํานวน 1 ชุด 0 0 0 100 % 51,000

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 1 คัน 0 0 0 100 % 553,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต์

0 27,160 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือLED สี

14,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อแผงกั้น 2 เมตร มีล้อ จํานวน 6 แผง 0 11,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,900 166,758 11,997 657,500
รวมงบลงทุน 14,900 166,758 11,997 657,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 30,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่ง
กอสร้างพัฒนาระบบตาง ๆ ฯลฯ

22,000 22,000 22,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 22,000 22,000 22,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 22,000 22,000 22,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 4,954,219.35 6,143,969.02 5,283,100 6,355,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 362,640 7.38 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 362,640 389,400
รวมงบบุคลากร 0 0 362,640 389,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 9,000 -6.67 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,000 8,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 1,740 2,500 0 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผน พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านเปา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสวนตําบล
บ้านเปา

2,250 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,250 1,740 12,500 32,500
รวมงบดําเนินงาน 2,250 1,740 21,500 40,900

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,250 1,740 384,140 430,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,312,260 1,408,429 1,437,680 8.55 % 1,560,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 38,500 9.09 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 270,600 278,880 285,720 2.39 % 292,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,636,860 1,741,309 1,773,900 1,907,160
รวมงบบุคลากร 1,636,860 1,741,309 1,773,900 1,907,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 153,355 167,900 172,000 -40.7 % 102,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 10,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 178,355 178,400 177,000 107,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 26,857.17 49,692.96 55,000 -18.18 % 45,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

4,752 2,730 3,000 0 % 3,000

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 72,000 58.33 % 114,000

จ้างเหมาผู้ชวยงานพัสดุ 108,000 108,000 108,000 5.56 % 114,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

102,631.6 56,544.8 23,000 117.39 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 233.33 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

400,000 0 7,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 7,500

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

17,895 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับ
ปัจจุบัน แกเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.

13,338 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,930 11,337 163,000 -90.8 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 686,403.77 228,304.76 446,500 398,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,269.15 91,604 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 3,500 14.29 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,940 21,910 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 45,209.15 113,514 48,500 49,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 22,226.6 30,859 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,226.6 30,859 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 932,194.52 551,077.76 697,000 579,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,600 0 0
รวมงบลงทุน 0 2,600 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,569,054.52 2,294,986.76 2,470,900 2,486,660
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 12,580 2,724.48 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 12,580 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 12,580 355,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 22,580 375,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,525,523.87 8,440,695.78 8,160,720 9,647,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 530 56,107.55 % 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 5,325 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 414,420 447,120 25.17 % 559,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 56,901 60,000 20 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 136,800 471,321 512,975 929,580
รวมงบบุคลากร 136,800 471,321 512,975 929,580

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 114,000

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

27,000 27,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

720 0 2,500 500 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 2,500 500 % 15,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า

61,878 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4,752 300 0 0 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟป่า 6,207 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,560 29,750.9 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 107,117 57,050.9 5,000 229,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 17,728 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,140 37,950 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,130 23,683.5 36,000 -2.78 % 35,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 12,310 31,600 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 900 15,000 -100 % 0

วัสดุจราจร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 39,580 111,861.5 91,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 146,697 168,912.4 96,000 284,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านก๊างหงส์ หมูที่ 6

0 19,800 19,800 0 % 19,800

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านดง หมูที่ 7

0 19,800 19,800 0 % 19,800

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านเปา หมูที่ 4

0 19,800 800 -100 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแพะ หมูที่ 5

0 19,800 19,800 0 % 19,800

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแมโจ้ หมูที่ 1

0 19,800 19,800 0 % 19,800

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแมเลิม หมูที่ 2

0 19,800 19,800 0 % 19,800

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านสบเลิม หมูที่ 3

0 19,800 19,800 0 % 19,800

รวมเงินอุดหนุน 0 138,600 119,600 118,800
รวมงบเงินอุดหนุน 0 138,600 119,600 118,800

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 283,497 778,833.4 728,575 1,332,380
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 283,497 778,833.4 728,575 1,412,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 638,100 690,900 739,080 7.14 % 791,880

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 680,100 732,900 781,080 833,880
รวมงบบุคลากร 680,100 732,900 781,080 833,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 2,400 4,800 9,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ 0 0 0 100 % 114,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

16,770 4,740 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,450 13,770 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 23,220 18,510 20,000 144,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,776 24,994 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,770 7,400 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 13,546 32,394 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 36,766 53,304 39,800 168,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 0 10,000
รวมงบลงทุน 0 5,000 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 716,866 791,204 820,880 1,012,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 880,380 802,000 662,980 59.01 % 1,054,200

เงินวิทยฐานะ 42,000 63,000 80,500 4.35 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 455,965 433,020 447,120 1.02 % 451,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,387 58,967 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,434,732 1,356,987 1,250,600 1,649,880
รวมงบบุคลากร 1,434,732 1,356,987 1,250,600 1,649,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,200 14.29 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,200 4,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ 0 0 108,000 5.56 % 114,000

คาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 303,000 339,825 264,000 -13.64 % 228,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

4,060 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

26,700.5 1,440 10,000 150 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 150 % 25,000

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้าง
พัฒนาการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้าง
พัฒนาการ

28,810 19,974 0 0 % 0

โครงการเปิดบ้านปฐมวัย 0 9,500 0 0 % 0

โครงการเปิดบ้านปฐมวัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเปิดบ้านปฐมวัย 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 894,525

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 996,005 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

747,641.25 839,614 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,800 8,446 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,114,011.75 1,218,799 1,389,005 1,336,525
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 12,005 44,968 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 905 5,895 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,514 40,000 532,575 -8.25 % 488,640

คาอาหารเสริม (นม) 459,230.5 399,360.94 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 16,335 30,953 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,540 18,476 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 518,529.5 539,652.94 562,575 533,640
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 26,136.4 29,440.92 40,000 50 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 3,255 5,000 20 % 6,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,712 40,271.52 53,000 74,000
รวมงบดําเนินงาน 1,666,253.25 1,798,723.46 2,008,780 1,948,965

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 46,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:14 หน้า : 22/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จ้ดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,210 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 21,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,110 0 46,000
รวมงบลงทุน 0 26,110 0 46,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนวัดชอแล

62,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเปาวิทยาคาร

457,280 491,800 537,600 1.56 % 546,000

รวมเงินอุดหนุน 519,280 491,800 537,600 546,000
รวมงบเงินอุดหนุน 519,280 491,800 537,600 546,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,620,265.25 3,673,620.46 3,796,980 4,190,845
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ 42,060 40,690 29,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,060 40,690 29,000 0
รวมงบดําเนินงาน 42,060 40,690 29,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 42,060 40,690 29,000 0
รวมแผนงานการศึกษา 4,379,191.25 4,505,514.46 4,646,860 5,203,325

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 104,934 205,894 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 306,000 108,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,000 12,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 444,934 325,894 0 0
รวมงบบุคลากร 444,934 325,894 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,340 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 29,340 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

124,798 4,390 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,882.69 1,550 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 180,680.69 5,940 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,960 2,800 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,259.3 25,990.2 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 116,219.3 28,790.2 0 0
รวมงบดําเนินงาน 326,239.99 34,730.2 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 771,173.99 360,624.2 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 226,080 6.79 % 241,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 346,080 241,440
รวมงบบุคลากร 0 0 346,080 241,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,341 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,341 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 0 527,411.8 0 0 % 0

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0 0 0 100 % 114,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

โครงการปองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปองกันและระงับโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ 24,351.4 28,451.3 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

38,760 33,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,111.4 589,763.1 51,000 214,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 1,100 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 15,000 166.67 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,360 70,673 60,000 -33.33 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,770 3,190 10,000 50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 14,130 74,963 85,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 78,582.4 664,726.1 136,000 309,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์

0 0 1,070,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2 
เครื่อง

0 3,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,000 1,070,000 0
รวมงบลงทุน 0 3,000 1,070,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ก๊างหงส์ หมูที่ 6

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
ดง หมูที่ 7

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
เปา หมูที่ 4

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
แพะ หมูที่ 5

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
แมโจ้ หมูที่ 1

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
แมเลิม หมูที่ 2

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข บ้าน
สบเลิม หมูที่ 3

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 140,000 140,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 140,000 140,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 198,582.4 807,726.1 1,692,080 550,440
รวมแผนงานสาธารณสุข 969,756.39 1,168,350.3 1,692,080 550,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด้าน
คุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 648,660 702,780 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:14 หน้า : 30/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 810,660 864,780 0 0
รวมงบบุคลากร 810,660 864,780 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

101,132 106,200 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 107,000 108,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 208,132 214,200 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 145,284.03 71,557.42 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

19,588.53 5,520 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,542.09 20,455.86 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 200,414.65 97,533.28 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 19,796 64,592 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 111,599 94,979 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 31,350.02 4,260.8 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,889.4 46,032.1 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 23,504 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 210,634.42 233,367.9 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,296.5 5,778 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,296.5 5,778 0 0
รวมงบดําเนินงาน 624,477.57 550,879.18 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องจายสารละลายคลอรีน 21,000 0 0 0 % 0

เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ดาง ใน
น้ํา

15,600 0 0 0 % 0

เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ํา 8,000 0 0 0 % 0

เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 8,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ประตูน้ําเหล็กหลอบนดิน หน้าจาน dia 4" 
แบบพวงมาลัย

7,600 0 0 0 % 0

มาตรวัดน้ํา 21,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,700 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน (ประตูน้ํา
เหล็กหลอลิ้นปีกผีเสื้อ 4" แบบพวงมาลัย)

15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 96,700 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,531,837.57 1,415,659.18 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 171,000 223,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,000 29,850 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 190,000 252,850 0 0
รวมงบบุคลากร 190,000 252,850 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาชางไฟฟา 27,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

840 960 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,610 520 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,450 1,480 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 57,582 94,810 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,600 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,552.2 16,362 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 80,734.2 111,172 0 0
รวมงบดําเนินงาน 120,184.2 112,652 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด 
สายบ้านนายสาธิต สมจิต ถึงคลองชล
ประทาน บ้านแพะ หมูที่ 5

0 285,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมบด
อัดสายห้วยโป่งสายใน บ้านสบเลิม หมูที่ 3

0 285,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 570,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 570,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 310,184.2 935,502 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 0 0 0
รวมงบบุคลากร 240,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ สวนหยอม 
และสนามกีฬากลางตําบลบ้านเปา

0 0 81,000 181.48 % 228,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,310 1,904.6 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 4,310 1,904.6 81,000 238,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 1,700 9,622 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,019.1 6,840 17,500 14.29 % 20,000

วัสดุการเกษตร 19,800 20,000 27,500 -54.55 % 12,500

วัสดุอื่น 500 2,880 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 32,019.1 39,342 45,000 32,500
รวมงบดําเนินงาน 36,329.1 41,246.6 126,000 270,500

รวมงานสวนสาธารณะ 276,329.1 41,246.6 126,000 270,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 204,782.8 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 81,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาวัดปริมาณขยะมูลฝอย 12,120 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 138,136 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 0 0 663,600 -100 % 0

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 777,000

รวมค่าใช้สอย 436,038.8 0 663,600 777,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 40,000 -62.5 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 436,038.8 0 703,600 792,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 436,038.8 0 703,600 792,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,554,389.67 2,392,407.78 829,600 1,062,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 330,060 352,740 376,080 7.08 % 402,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 330,060 352,740 496,080 522,720
รวมงบบุคลากร 330,060 352,740 496,080 522,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 40,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 40,000 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,040 6,860 5,000 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 1,000 900 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 22,960 42,900 0 0 % 0

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ผู้
ด้อยโอกาส          ผู้ติดเชื้อ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ

0 9,164 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ และ
พัฒนารายได้

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพและ
พัฒนารายได้

8,720 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,720 58,924 6,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 68,720 98,924 66,000 140,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 398,780 451,664 562,080 662,720
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 398,780 451,664 562,080 662,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนา และสงเสริมการกีฬา 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 164,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 164,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 164,500 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 164,500 10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:14 หน้า : 40/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการธรรมะสัญจร 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

19,900 5,035 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,900 5,035 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 19,900 5,035 0 15,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 19,900 5,035 0 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ      แม
แตง ตามโครงการงานไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง 20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง 
ตามโครงการมหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 20,000 0 70,000 30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 39,900 5,035 234,500 55,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 680,040 18.42 % 805,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 40,000 5 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 390,520 28.81 % 503,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 61,320 -9 % 55,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,171,880 1,406,160
รวมงบบุคลากร 0 0 1,171,880 1,406,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 170,000 -11.76 % 150,000

คาเชาบ้าน 0 0 55,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 225,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 77,000 -67.53 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

0 0 20,000 50 % 30,000

คาลงเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 500 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 102,000 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 79,000 -36.71 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 102,000 -50.98 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 296,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 6,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 629,000 505,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ลานเอนกประสงค์ ข้าง
ศาลาประชารัฐ หมูที่ 1 บ้านแมโจ้

0 0 103,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2   สาย
กิ่วป่าซางไปหมูบ้านห้วยราชบุตร 

0 0 266,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ที่สาธารณะ
ประโยชน์  หมูที่ 4 บ้านเปา

0 0 265,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายสันต้นมื่น 0 0 133,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 7 สาย
โรงเรียนบ้านดงถึงเกาะแมงัด

0 0 265,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคุ้มสบันงาเครือ ม.3

0 0 265,000 -100 % 0

โครงการติดตั้ง เสียงตามสาย หมูที่ 5  บ้าน
แพะ

0 0 132,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟา ทดแทนโซลา
เซลล์ระบบประปาหมูบ้าน      หมูที่ 6 บ้าน
ก๊างหงส์

0 0 320,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงประตูอาคารสํานักงาน 
อบต. บ้านเปา แบบเลื่อนอัตโนมัติ

0 0 37,500 -100 % 0

ตอเติมอาคารและดัดแปลงอาคาร อบต
.บ้านเปา

0 0 66,600 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,859,700 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,859,700 0

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,660,580 1,911,160
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,660,580 1,911,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเกษตรและของดีตําบล
บ้านเปา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการทําการ
เกษตรอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 450 1,875 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 450 1,875 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 0
รวมงบดําเนินงาน 450 1,875 25,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 450 1,875 44,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 450 1,875 44,000 40,000

รวมทุกแผนงาน 24,391,482.68 26,720,323.72 30,200,000 31,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานเป้า

อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,434,775 บาท
งบกลาง รวม 10,434,775 บาท

งบกลาง รวม 10,434,775 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344
 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใชพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,056,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ (สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ) โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยกําหนด 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,468,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยกําหนด 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม (สําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส) โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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เงินสํารองจาย จํานวน 276,175 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาปัญหาความเดือด
รอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชน การป้องกันและแกไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ
 เป็นตน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
8. บันทึกขอความ ปค. (กค.) ดวนที่สุด ที่ มท 0303/ว 3181 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถม
พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
กระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยกําหนด 
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว
 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการสงเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือทองที่
องคการบริหารสวนตําบลบานเป้า

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่นหรือทองที่ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นและพื้นที่
3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,355,420 บาท

งบบุคลากร รวม 4,263,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
4. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฯลฯ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,815,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,922,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตําแหนง 4
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. หัวหนาสํานักปลัด 
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. นิติกร
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ
. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัติ
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง หรือเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ
. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัติ
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง หรือเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 634,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง โดยแบงเป็นพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป 
2. คนงานทั่วไป (แมบาน)
3. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)
4. คนงานทั่วไป (นักการภารโรง)
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา 
1. คนงานทั่วไป 
2. คนงานทั่วไป (แมบาน)
3. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)
4. คนงานทั่วไป (นักการภารโรง)
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,404,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งที่ไดรับ
การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
2. เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
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สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
3. เพื่อจายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการ พ.ศ. 2536 
4. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
5. เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณและคาใชจายในการคัดเลือกพนักงาน
และพนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แกไขเพิ่มเติม 
6. เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
7. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือกรรมการตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์
เบิกคาเชาบาน/เชาซื้อบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 13,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น โดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 593,500 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เป็นการจางใหผูรับ
จางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทําความ
สะอาด งานดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม งาน
พาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคํา
แปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูลขาว
สาร งานบันทึกขอมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอ
สราง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกวา คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหามสัมภาระ คา
ออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา (คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี คาจางปรับปรุงโดเมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว) คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ดังนี้
1) คารับรอง จํานวน 16,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 16,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายใน
การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหหมาย
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้อ
อาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
3) โครงการจัดงานสําคัญ งานรัฐพิธี งานราชพิธี
ตางๆ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญ งานรัฐพิธี งานราชพิธีตางๆ เชน คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
6.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
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หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 98 ลําดับที่ 14  
4) โครงการจัดพิธีเปดงานอาคารตางๆ จํานวน 3,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการจัดงานโครงการจัดพิธีเปดงานอาคาร
ตางๆ เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จั
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ดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการ
รถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น และเกี่ยวของในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
6.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 98 ลําดับที่ 15
สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว
สําหรับรายจายประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 103,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบป
ระชาชน เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่
จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน  
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โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 95
 ลําดับที่ 5

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น/ ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่น เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน คาป้าย คาบัตร
เลือกตั้ง จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง คาจัดพิมพหนังสือแจง
เจาบาน คาแผนปลิว ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
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2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
10. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 
11. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
12. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
 (ชม) 0002/ว 290 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียม
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และที่
มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
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การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 95 ลําดับที่ 7

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต ตูสาขา
โทรศัพท กลองวงจรปด ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้งกระดานดํา ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเ ครื่อ
งตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้าย
ตางๆ มูลี่ มานปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท  เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผา
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามันไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถัง
น้ํา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุกอสราง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง เชน หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน เหล็ก สังกะสี ไม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เทปบันทึกขอมูล แผน
หรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีท
ฟดเตอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบอ
อพติคอล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน หัววาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 393,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน ที่สาธารณะ สวนสาธารณะ คา
ไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกิน อาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ คาตอสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบลงทุน รวม 657,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 657,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อชุดตัดหญา จํานวน 1 ชุด จํานวน 53,500 บาท

จัดซื้อชุดตัดหญา จํานวน 1 ชุด 
เพื่อจัดซื้อชุดตัดหญา สําหรับรถฟารมแทรกเตอร
คุณลักษณะ 
ขนาดความกวาง ไมนอยกวา 1,200 มิลลิเมตร
ขนาดความยาว ไมนอยกวา 1,300 มิลลิเมตร
ขนาดความสูง ไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร
จํานวนใบมีด ไมนอยกวา 2 ใบ 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หนา 13 ขอ 6 
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จัดซื้อใบมีดดันดินหนา จํานวน 1 ชุด จํานวน 51,000 บาท

จัดซื้อใบมีดดันดินหนา จํานวน 1 ชุด 
เพื่อจัดซื้อใบมีดดันดินหนา สําหรับรถฟารมแทรกเตอร
คุณลักษณะ ดังนี้
ขนาดความกวางของใบมีด ไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
ขนาดความยาวของใบมีด ไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร
ขนาดความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด เมื่อยกสุด ไมนอยกวา 200
 มิลลิเมตร
ระบบควบคุมตําแหนงใบมีดแบบไฮดรอลิกหรือดีกวา
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก เสนผาศูนยกลางภายนอก ไมนอย
กวา 50 มิลลิเมตร 
เสนผาศูนยกลางภายใน ไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร
ชวงชัก ขนาดไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หนา 13 ขอ 5 

จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร จํานวน 1 คัน จํานวน 553,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ขนาด 40 แรงมา ชนิดขับเคลื่อน 4
 ลอ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นรถฟารมแทรกเตอรขนาดขับเคลื่อน 4 ลอ 
2. เป็นเครื่องยนตดีเซล ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังไมนอย
กวา 40 แรงมา มีความเร็วรอบไมเกิน 2,700 รอบตอนาที
3. มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียร และมีเกียรถอยหลังไมนอย
กวา 2 เกียร
4. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิค หรือ ไฮโดรสแตติค
5.ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
6.แขนยกเครื่องมือแบบ 2 จุด
-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หนา 13 ลําดับที่ 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลแมหอ
พระ จํานวน 30,000 บาท ดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 430,300 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 40,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,400 บาท

 
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ผู
บริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิ์เบิกได โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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ค่าใช้สอย รวม 32,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

โครงการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เป้า

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานเป้า เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
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ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 95
 ลําดับที่ 4
 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,486,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,907,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,907,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,560,600 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 ตําแหนง 4
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการพัสดุ
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์
ไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ     

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:20:32 หนา : 42/146



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไปโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ    

งบดําเนินงาน รวม 579,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน  5,000  บาท         
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ที่ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์
เบิกคาเชาบาน/เชาซื้อบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 398,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:20:32 หนา : 45/146



จางเหมาเจาหนาที่ปฎิบัติงานบันทึกขอมูลงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

จางเหมาผูชวยงานพัสดุ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูชวยงานพัสดุ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู
รับจาง เชน งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคํา
แปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูลขาว
สาร งานบันทึกขอมูล งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความชํานาญ
มากกวา คาจางแบกหามสัมภาระ คาออกของ คาจางผูแสดง
แบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาใชจายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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โครงการปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงฐานขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ถิ่น พ.ศ. 2557 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต ตูสาขา
โทรศัพท กลองวงจรปด ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่
ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานเป้า โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันจารบี น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:20:32 หนา : 52/146



ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อคาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 375,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,332,380 บาท
งบบุคลากร รวม 929,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 929,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 559,680 บาท

 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)
2. คนงานทั่วไป (กูชีพกูภัย)  จํานวน 3 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ใหแกพนักงานตาม
ภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)
2. คนงานทั่วไป (กูชีพกูภัย)  จํานวน 3 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 284,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  คาพาหนะ คา
ใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน คายานพาหนะ คา
ป้าย คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็น 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
7.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 90
 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึก
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อบรม คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
7.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 90
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน รถยนต ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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งบเงินอุดหนุน รวม 118,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 118,800 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า บานกางหงส หมูที่ 
6

จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บาน
กางหงส หมูที่ 6  ตําบลบานเป้า อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่า โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า บานดง หมูที่ 7 จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานดง หมู
ที่ 7  ตําบลบานเป้า อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินงาน
ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า บานแพะ หมูที่ 5 จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บาน
แพะ หมูที่ 5  ตําบลบานเป้า อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่า โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า บานแมโจ หมูที่ 1 จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานแม
โจ หมูที่ 1 ตําบลบานเป้า อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดําเนิน
งานตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า บานแมเลิม หมูที่ 
2

จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานแมเลิม
 หมูที่ 2  ตําบลบานเป้า อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดําเนิน
งานตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า บานสบเลิม หมูที่ 
3

จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานสบเลิม
 หมูที่ 3 ตําบลบานเป้า อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดําเนิน
งานตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 8
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,012,480 บาท

งบบุคลากร รวม 833,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 833,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 791,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 2
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นักวิชาการศึกษา
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์
ไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่ม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 168,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ผู
บริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติ ดัง
นี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ฯลฯ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน ฯลฯ 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานธุรการ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต ตูสาขา
โทรศัพท กลองวงจรปด ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ สิ่งพิมพที่ไดจาก
การซื้อหรือการจางพิมพ กระดาษ ดินสอ แบบพิมพ ตรายาง ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1)มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800VA (480 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 หนา 27 ขอ 62

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

จดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 7,500 บาท
          
เพื่อจายเป็นคาจดซื้อเครื่องพิมพเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท  เพื่อใชในการพิมพงานราชการ ฯลฯ
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอ
นาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-สี)  ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
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- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wifi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 หนา 22 - 23 ขอ 50 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎ
กระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,190,845 บาท
งบบุคลากร รวม 1,649,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,649,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,054,200 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนครู จํานวน 1 ตําแหนง 3 อัตรา พรอมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12
 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ฯลฯ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครู จํานวน 1 ตําแหนง 3 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 451,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง โดยแบงเป็นพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. ผูดูแลเด็ก 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา 
1. คนงานทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน 2 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (แมบาน)
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. ผูดูแลเด็ก 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา 
1. คนงานทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน 2 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (แมบาน) 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 1,948,965 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 1,336,525 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานธุรการ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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คาจางเหมาผูดูแลเด็ก จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูดูแลเด็ก โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธเสริมสรางพัฒนาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ
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เสริมสรางพัฒนาการ เชน คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผู
มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจางเหมา
ทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน โดยถือปฎิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
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.2566 - 2570)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 2
โครงการเปดบานปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเปดบาน
ปฐมวัย เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่
จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาเชาหรือคาบริการ
รถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการจัดงาน โดยถือปฎิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
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กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 894,525 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเป้า เชน คา
อาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 79
 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต ตูสาขา
โทรศัพท กลองวงจรปด ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 533,640 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ น้ําดื่ม ตรายาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ หลอด
ไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 488,640 บาท

(1) คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเป้า เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ที่นอน โองน้ํา มุงผาปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวย
ชาม ชอน สอม แกวน้ํา กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
(2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน 498,134 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ใหแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเป้า โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว
สําหรับรายจายประเภท วัสดุงานบานงานครัว
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง เชน หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน เหล็ก สังกะสี ไม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง  แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรีชิป โปรแกรม คอมพิวเตอร ฯลฯ
 สําหรับใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานเป้า
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 74,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเป้า โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเป้า ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ คาตอสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 2 
เครื่อง

จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3.แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4.สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
5.เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรือ
อื่น ๆ 
6.ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
7.ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยยนตร
8.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หนา 13 ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเป้าวิทยาคาร จํานวน 546,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเป้าวิทยาคาร สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นคา
อาหารกลางวันของเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 550,440 บาท

งบบุคลากร รวม 241,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 241,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 241,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. นักวิชาการสาธารณสุข
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 309,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลขอมูล
ระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

โครงการป้องกัน และแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
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ใชจายในการจัดงาน
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
8.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและระงับโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรค
ไขเลือดออก เชน  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุ
เครื่องแตงกาย คาวัสดุ อื่น คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
8.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 84
 ลําดับที่ 4

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุน้ํามันและ
เชื้อเพลิง คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาวัสดุอื่น  คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
8.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 83
 ลําดับที่ 1 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตรตรา
จารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน คาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุ อื่น คา
จางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 84
 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:20:34 หนา : 104/146



ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เปล
หามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข) เครื่องนึ่ง หูฟัง สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายา
พนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกายชุด
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบตามมาตรฐานการแพทย
ฉุกเฉิน เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผา
ผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ เครื่องแตงกายสําหรับกวาด
ถนน ลางทอ ใสสารเคมี เครื่องหมายยศและสังกัด เครื่องหมาย
ตางๆ ถุงมือยางหรือหนัง ผาปดปาก-ปดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ โดย
ถือปฎิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดานคุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานคุณภาพ
ชีวิต เชน สิ่งของในการดํารงชีพ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 93
 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 270,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ สวนหยอม และสนามกีฬากลางตําบล
บานเป้า

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาดูแลสวนสาธารณะ สวนหยอม สนามกีฬา
กลางตําบลบานเป้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต ตูสาขา
โทรศัพท กลองวงจรปด ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 32,500 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:20:34 หนา : 111/146



วัสดุการเกษตร จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง อวน กระชัง มีดตัดตนไม ปุย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและ
สัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 792,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 792,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 777,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 777,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนดําเนินการจัดเก็บ ขน และกําจัด
ขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานเป้า ภายใต
โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 662,720 บาท

งบบุคลากร รวม 522,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 1
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. นักพัฒนาชุมชน
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ์
เบิกคาเชา/เชาซื้อบาน จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูง
วัย  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
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งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 88
 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
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วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 89
 ลําดับที่ 4

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผูพิการ  ผูดอยโอกาส          ผูติดเชื้อ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อ เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
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พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 88
 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนารายได จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพและพัฒนารายได  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณฺ คายานพาหนะ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
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หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 68
 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

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

โครงการพัฒนา และสงเสริมการกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ พัฒนาและสงเสริม
การกีฬา เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและ
สงเสริมการกีฬา เชน คาใชจายสําหรับผูควบคุม หรือผูฝึกสอนที่
เป็นเจาหนาที่ของรัฐ คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจาหนาที่
ของรัฐที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเป็นเจาหนาที่ในการ
ควบคุมหรือผูฝึกสอนหรือเจาหนาที่อื่นที่จําเป็น คาจายในการฝึก
ซอมกีฬาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวามีความจําเป็นตองฝึก
ซอมกอนการแขงขันในแตละครั้ง  คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอร
ม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา ของผูควบคุมหรือผูฝึกสอน
และนักกีฬา  ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการแขงขันกีฬา 
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
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5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 77
 ลําดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการธรรมะสัญจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ธรรมะ
สัญจร เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จัด
งาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 77
 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟ้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ สง
เสริม อนุรักษ ฟ้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค (คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
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เกี่ยวของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 76
 ลําดับที่ 3
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยว เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จัด
งาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน   
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกเงินการ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
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 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
9.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 72 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการมหกรรมงานไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแม
แตง จํานวน 20,000 บาท ดําเนินงานตามโครงการงานไมดอกไม
ประดับจังหวัดเชียงใหม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 73 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,911,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,406,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,406,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 805,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 2
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง
2. นายชางโยธา
โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดัง
นี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 503,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า
2. ผูชวยนายชางโยธา
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป
2. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 55,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า
2. ผูชวยนายชางโยธา
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
1. คนงานทั่วไป
2. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต)
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ

วันที่พิมพ : 20/9/2565  10:20:34 หนา : 133/146



งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เป็นการจางใหผูรับ
จางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง เชน งานรักษาความปลอดภัย งานทําความ
สะอาด งานดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม งาน
พาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคํา
แปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูลขาว
สาร งานบันทึกขอมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอ
สราง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกวา คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหามสัมภาระ คา
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ออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา (คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี คาจางปรับปรุงโดเมน Website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทํา
หมันสัตว) คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน พ.ศ. 2553
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค    
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
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ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาลงเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นผูเขารับการฝึก
อบรม โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวน
กลาง คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต ตูสาขา
โทรศัพท กลองวงจรปด ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด   
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ หลอด
ไฟ โคมไฟฟ้ากิ่ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง เชน หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน เหล็ก สังกะสี ไม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หมอ
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส แป้น
พิมพ หมึก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ขอบังคับ คํา
สั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเกษตรและของดีตําบลบานเป้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ จัดงานวันเกษตร
และของดีตําบลบานเป้า เชน คาใชจายในการจัดงาน คารับรองผู
ที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค (คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คา
ใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายใน
การตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
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5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 68
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมสนับสนุนการทําการเกษตรอยางยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ สงเสริมสนับสนุน
การทําการเกษตรอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เชน คา
ใชจายในการจัดงาน คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมา
รวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจางเหมา
ทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
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 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 65
 ลําดับที่ 1

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับ
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค (คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คา
ใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
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ของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายใน
การตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 71
 ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาใชจาย
พิธีทางศาสนา คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค (คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ (คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทํา
ความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน) คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน  
โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเป็นแนว
ทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรมและการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ 
5.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
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ที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัด
หาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 71
 ลําดับที่ 3
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

141,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,056,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,468,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 276,175

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

316,000

สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเปา

80,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

141,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,056,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,468,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 276,175

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

316,000

สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเปา

80,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,227,720 297,900 1,846,080 241,440 402,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 927,360 559,680 451,680 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 72,000 60,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

805,320 7,821,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 503,040 2,549,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

55,800 259,800

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 210,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 246,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

13,700

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

16,500 14,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 265,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

5,500

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฎิ
บัติงานบันทึกข้อมูลงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

114,000

จ้างเหมาผู้ชวยงานพัสดุ 114,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 306,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

13,700

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,900

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,000 290,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

5,500

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฎิ
บัติงานบันทึกข้อมูลงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

114,000

จ้างเหมาผู้ชวยงานพัสดุ 114,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

173,500 15,000 35,000 5,000 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

180,000 15,000 35,000 5,000 10,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่พบประชาชน

10,000

โครงการจัดทําแผน 
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเปา

10,000

โครงการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

7,500

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงาน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,000 25,000 30,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

238,500

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

245,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่พบประชาชน

10,000

โครงการจัดทําแผน 
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลบ้านเปา

10,000

โครงการปรับปรุงฐาน
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

7,500

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงาน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

114,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

50,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานธุรการ

228,000

คาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 228,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ์เสริมสร้าง
พัฒนาการ

20,000

โครงการเปิดบ้าน
ปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

894,525

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล

114,000

โครงการปองกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

114,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

50,000

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานธุรการ

228,000

คาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก 228,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ์เสริมสร้าง
พัฒนาการ

20,000

โครงการเปิดบ้าน
ปฐมวัย

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

894,525

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล

114,000

โครงการปองกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านคุณภาพชีวิต

20,000

โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย

777,000

จ้างเหมาดูแลสวน
สาธารณะ สวนหยอม 
และสนามกีฬากลาง
ตําบลบ้านเปา

228,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านคุณภาพชีวิต

20,000

โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย

777,000

จ้างเหมาดูแลสวน
สาธารณะ สวนหยอม 
และสนามกีฬากลาง
ตําบลบ้านเปา

228,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ  ผู้
ด้อยโอกาส          ผู้ติด
เชื้อ

15,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ และ
พัฒนารายได้

15,000

โครงการธรรมะสัญจร

โครงการพัฒนา และสง
เสริมการกีฬา

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาลงเบียนในการฝึก
อบรม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ  ผู้
ด้อยโอกาส          ผู้ติด
เชื้อ

15,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ และ
พัฒนารายได้

15,000

โครงการธรรมะสัญจร 5,000 5,000

โครงการพัฒนา และสง
เสริมการกีฬา

10,000 10,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

คาลงเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เกษตรและของดีตําบล
บ้านเปา

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการทําการเกษตร
อยางยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 488,640

วัสดุกอสร้าง 7,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 89,000 75,000 40,000 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 15,000

วัสดุอื่น 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
เกษตรและของดีตําบล
บ้านเปา

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการทําการเกษตร
อยางยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,000 125,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 518,640

วัสดุกอสร้าง 50,000 67,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 95,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 289,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 65,000

วัสดุอื่น 5,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:21:03 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุการเกษตร 12,500

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 300,000 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000 8,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อชุดตัดหญ้า 
จํานวน 1 ชุด

53,500

จัดซื้อใบมีดดันดินหน้า 
จํานวน 1 ชุด

51,000

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ จํานวน 1 
คัน

553,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 60,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุการเกษตร 12,500

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 360,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 36,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

33,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อชุดตัดหญ้า 
จํานวน 1 ชุด

53,500

จัดซื้อใบมีดดันดินหน้า 
จํานวน 1 ชุด

51,000

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ จํานวน 1 
คัน

553,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:21:03 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV จํานวน 2 เครื่อง

46,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

2,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านก๊างหงส์ หมู
ที่ 6

19,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV จํานวน 2 เครื่อง

46,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

2,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านก๊างหงส์ หมู
ที่ 6

19,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านดง หมูที่ 7

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแพะ หมูที่ 5

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแมโจ้ หมูที่ 
1

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแมเลิม หมูที่ 
2

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านสบเลิม หมูที่ 
3

19,800

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
เปาวิทยาคาร

546,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านดง หมูที่ 7

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแพะ หมูที่ 5

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแมโจ้ หมูที่ 
1

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านแมเลิม หมูที่ 
2

19,800

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า บ้านสบเลิม หมูที่ 
3

19,800

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
เปาวิทยาคาร

546,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:21:03 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมแตง 
ตามโครงการมหกรรม
งานไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม

รวม 10,434,775 9,647,700 1,412,380 5,203,325 550,440 20,000 1,062,500 662,720

วันที่พิมพ์ : 20/9/2565  10:21:03 หน้า : 23/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมแตง 
ตามโครงการมหกรรม
งานไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม

20,000 20,000

รวม 55,000 1,911,160 40,000 31,000,000
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