


องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
เขต/อําเภอ เจริญศิลป    จังหวัดสกลนคร
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236 หมูที่ 2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร  47290

พื้นที่ 73.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,867 คน
ชาย 2,439 คน

หญิง 2,428 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,427,284.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,679,519.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,704,135.06 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 225.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 275,325.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,998,456.76 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 41,170.39 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 58,395.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 181,320.90 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 39,695.18 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,501,152.59 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,176,722.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,571.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 23,260,914.39 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,592,201.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,403,415.37 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,245,384.55 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,149,400.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,870,513.47 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,571.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 594,002.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 41,170.39 30,000.00 49,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

58,395.70 84,800.00 68,900.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 181,320.90 130,000.00 190,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 39,695.18 38,000.00 56,100.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 4,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 320,582.17 286,800.00 364,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,501,152.59 15,979,000.00 15,060,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,501,152.59 15,979,000.00 15,060,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,176,722.00 14,234,200.00 14,176,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,176,722.00 14,234,200.00 14,176,000.00

รวม 28,998,456.76 30,500,000.00 29,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,592,201.00 7,319,041.00 7,565,716.00

งบบุคลากร 9,403,415.37 11,689,280.00 12,322,446.00

งบดําเนินงาน 4,245,384.55 6,455,779.00 4,903,938.00

งบลงทุน 1,149,400.00 3,246,400.00 2,963,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,870,513.47 1,789,500.00 1,844,900.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,260,914.39 30,500,000.00 29,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,316,745

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 783,330

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,681,729

แผนงานสาธารณสุข 995,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 543,975

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 602,470

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 165,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,594,535

แผนงานการเกษตร 351,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,565,716

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,565,716 7,565,716
    งบกลาง 7,565,716 7,565,716

รวม 7,565,716 7,565,716

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,873,700 462,240 1,756,920 342,720 7,435,580
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 0 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,734,580 462,240 1,756,920 342,720 5,296,460

งบดําเนินงาน 1,185,690 63,060 225,135 61,280 1,535,165
    คาตอบแทน 358,290 38,060 124,635 36,280 557,265

    คาใช้สอย 486,400 15,000 65,000 15,000 581,400

    คาวัสดุ 100,000 10,000 32,500 10,000 152,500

    คาสาธารณูปโภค 241,000 0 3,000 0 244,000

งบลงทุน 346,000 0 0 0 346,000
    คาครุภัณฑ 346,000 0 0 0 346,000

รวม 6,405,390 525,300 1,982,055 404,000 9,316,745

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 291,780 291,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 291,780 291,780

งบดําเนินงาน 0 474,050 474,050
    คาตอบแทน 0 114,050 114,050

    คาใช้สอย 0 198,000 198,000

    คาวัสดุ 0 162,000 162,000

งบเงินอุดหนุน 17,500 0 17,500
    เงินอุดหนุน 17,500 0 17,500

รวม 17,500 765,830 783,330

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 203,280 1,131,226 1,334,506
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,280 1,131,226 1,334,506

งบดําเนินงาน 190,645 1,489,178 1,679,823
    คาตอบแทน 10,645 38,742 49,387

    คาใช้สอย 160,000 193,910 353,910

    คาวัสดุ 20,000 1,208,526 1,228,526

    คาสาธารณูปโภค 0 48,000 48,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,667,400 1,667,400
    เงินอุดหนุน 0 1,667,400 1,667,400

รวม 393,925 4,287,804 4,681,729

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 214,560 214,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 214,560 214,560

งบดําเนินงาน 620,940 620,940
    คาตอบแทน 154,940 154,940

    คาใช้สอย 396,000 396,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 995,500 995,500

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 451,320 451,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 451,320 451,320

งบดําเนินงาน 92,655 92,655
    คาตอบแทน 52,655 52,655

    คาใช้สอย 25,000 25,000

    คาวัสดุ 15,000 15,000

รวม 543,975 543,975

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 483,180 483,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 483,180 483,180

งบดําเนินงาน 119,290 119,290
    คาตอบแทน 39,290 39,290

    คาใช้สอย 80,000 80,000

รวม 602,470 602,470
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 85,000 165,000
    คาใช้สอย 80,000 85,000 165,000

รวม 80,000 85,000 165,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 438,000 1,673,520 2,111,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 438,000 1,673,520 2,111,520

งบดําเนินงาน 106,800 90,215 197,015
    คาตอบแทน 22,800 50,215 73,015

    คาใช้สอย 10,000 40,000 50,000

    คาวัสดุ 74,000 0 74,000

งบลงทุน 0 2,286,000 2,286,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,286,000 2,286,000

รวม 544,800 4,049,735 4,594,535

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 331,000 331,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 331,000 331,000

รวม 351,000 351,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,316,745

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 783,330

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,681,729

แผนงานสาธารณสุข 995,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 543,975

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 602,470

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 165,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,594,535

แผนงานการเกษตร 351,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,565,716

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,600,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลา และโดยอนุมัติของนายอําเภอเจริญศิลป

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางอุไร   เพชราเวช)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายประพันธ์   สวางศรี)

ตําแหนง นายอําเภอเจริญศิลป



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 61,998.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 65,902.26 481.77 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 23,280.62 13,000.00 96.15 % 25,500.00
     ภาษีป้าย 16,804.00 17,408.00 17,000.00 38.24 % 23,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 144,704.26 41,170.39 30,000.00 49,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,018.50 931.20 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

130.00 100.00 100.00 300.00 % 400.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 580.00 540.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 200.25 1,410.00 200.00 900.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 73,533.25 47,949.50 75,000.00 -26.67 % 55,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

5,280.00 4,465.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 60.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 83,802.00 58,395.70 84,800.00 68,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 127,686.58 181,320.90 130,000.00 46.15 % 190,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 127,686.58 181,320.90 130,000.00 190,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 105.18 0.00 100.00 % 100.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 38,110.00 39,590.00 38,000.00 47.37 % 56,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,110.00 39,695.18 38,000.00 56,100.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 4,660.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 4,660.00 0.00 4,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 334,700.89 382,591.62 341,000.00 17.30 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,505,453.17 7,901,964.11 8,675,000.00 -6.05 % 8,150,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,793,640.29 1,780,883.32 1,829,000.00 3.88 % 1,900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,771.61 51,048.84 25,000.00 140.00 % 60,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,285,632.41 3,708,102.17 4,370,000.00 -13.04 % 3,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 33,001.37 30,984.88 33,000.00 36.36 % 45,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,845.26 32,969.65 38,000.00 18.42 % 45,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

655,026.00 612,608.00 668,000.00 -1.20 % 660,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,674,071.00 14,501,152.59 15,979,000.00 15,060,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,888,887.00 14,176,722.00 14,234,200.00 -0.41 % 14,176,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,888,887.00 14,176,722.00 14,234,200.00 14,176,000.00
รวมทุกหมวด 29,961,920.84 28,998,456.76 30,500,000.00 29,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 49,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 25,500 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีป้าย จํานวน 23,500 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 68,900 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 400 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 190,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 190,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 56,100 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการลดลง   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 56,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,060,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,150,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,900,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,800,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 660,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น   โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,176,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,176,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงปที่ลวงมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 83,689 89,867 107,010 2.11 % 109,263

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,404 3,852 4,280 2.8 % 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,933,500 4,176,200 4,562,400 7.05 % 4,884,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,828,000 1,882,400 2,124,000 -6.21 % 1,992,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 60,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 180,000 154,038 211,693 -43.04 % 120,575

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 308,478

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 75,000 75,000 75,000 0 % 75,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อําเภอเจริญศิลป    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

152,050 150,844 325,316 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,315,643 6,592,201 7,481,699 7,565,716
รวมงบกลาง 6,315,643 6,592,201 7,481,699 7,565,716
รวมงบกลาง 6,315,643 6,592,201 7,481,699 7,565,716

รวมแผนงานงบกลาง 6,315,643 6,592,201 7,481,699 7,565,716
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 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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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,443,483 1,368,000 1,454,400 0 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,128,203 2,052,720 2,139,120 2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,346,583 2,480,681.37 3,713,540 -45.97 % 2,006,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,720 15,130 7,000 1,114.29 % 85,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 157,500 210,000 -20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 416,490 429,220 744,300 -37.93 % 462,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,810 20,240 32,000 -58.44 % 13,300

เงินอื่น ๆ 84,000 77,000 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,057,603 3,179,771.37 4,790,840 2,734,580
รวมงบบุคลากร 5,185,806 5,232,491.37 6,929,960 4,873,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,000 33,200 173,000 40.4 % 242,890

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 83,000 36,000 84,100 19.86 % 100,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,500 6,500 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 102,500 75,700 307,100 358,290
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ 5,875 8,328 20,000 -75 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 182,435 94,020 100,000 -90 % 10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 33,000 33,000 45,600 -75 % 11,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 53,205 92,955 135,000 -40.74 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ

0 0 10,000 -50 % 5,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 350,000 -28.57 % 250,000

คาใช้จายในการจัดทํารังวัด  สอบเขต  แนว
เขตที่ดินสาธารณะประโยชน์และการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

0 0 20,000 -50 % 10,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 174,877.35 123,839 150,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ/เฉลิม
พระเกียรติ

9,938 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 241,600 210,540 135,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมศาลและคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินคดี

0 0 10,000 0 % 10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

7,500 0 10,000 -50 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,850.8 57,567.06 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 749,281.15 620,249.06 1,115,600 486,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,549 29,606 125,000 -84 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,000 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,200 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 77,239 52,395.84 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,650 26,410 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 134,438 114,611.84 275,000 100,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 139,789.99 160,984.66 160,000 -12.5 % 140,000

คาบริการโทรศัพท์ 674.1 464.38 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 93,262.53 124,694.59 115,000 -16.52 % 96,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 233,726.62 286,143.63 280,000 241,000
รวมงบดําเนินงาน 1,219,945.77 1,096,704.53 1,977,700 1,185,690

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน 
(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)

0 0 224,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 0 27,000 0 100 % 18,000

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิดขาว - ดํา

0 0 0 100 % 87,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 144,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดรับแขก
0 0 30,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 16,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหน้าเหล็ก 0 26,000 0 100 % 26,000

คาจัดซื้อโทรโขง 3,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 8,400

คาจัดซื้อโพเดียมขาคู        9,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 5,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค์ 
อบต.โคกศิลา

0 0 0 100 % 150,000

คาจัดซื้อชุดไมค์โครโฟน 0 0 0 100 % 56,100

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 0 27,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 45,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 7,990 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV) 

0 0 15,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด  9 คิวบิกฟุต 10,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 24,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้ง 0 0 8,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา 8,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 17,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,690 224,000 396,300 346,000
รวมงบลงทุน 97,690 224,000 396,300 346,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,503,441.77 6,553,195.9 9,303,960 6,405,390
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 462,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 462,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 462,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 19,260

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 38,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 63,060

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 525,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 874,673 885,470 0 100 % 1,394,220

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 278,400 288,620 0 100 % 319,600
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,440 31,140 0 100 % 1,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,235,513 1,247,230 0 1,756,920
รวมงบบุคลากร 1,235,513 1,247,230 0 1,756,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

52,490 87,200 143,000 -37.88 % 88,835

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 52,000 37,000 62,000 -58.06 % 26,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 104,490 124,200 215,000 124,635
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 4,530 2,140 10,000 -50 % 5,000

คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การบริหารสวนตําบล

8,316 3,040 10,000 -50 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 88,760 95,000 -84.21 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 43,232 20,877 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 36,790 35,300 30,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,400 5,650 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 94,268 155,767 195,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,874 29,460 31,000 -35.48 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 -50 % 2,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,510 22,500 19,000 -47.37 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 47,384 51,960 55,000 32,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 7,033 3,978 12,000 -75 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,033 3,978 12,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 253,175 335,905 477,000 225,135
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 5,800 19,500 0
รวมงบลงทุน 21,000 5,800 19,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,509,688 1,588,935 496,500 1,982,055
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 342,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 342,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 342,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 14,280

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,280
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 61,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 404,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,013,129.77 8,142,130.9 9,800,460 9,316,745

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 98,500 189,300 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,500 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 27,000 90,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,000 10,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 30,000 198,500 319,800 0
รวมงบบุคลากร 30,000 198,500 319,800 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 13,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 48,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 60,000 72,000 80,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,416 20,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 36,900 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,650 54,920 76,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,650 170,236 206,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,445 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,200 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,861.93 39,314.7 70,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 54,861.93 45,959.7 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 126,511.93 216,195.7 354,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอเจริญศิลป

0 0 17,500 0 % 17,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 17,500 17,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 17,500 17,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 156,511.93 414,695.7 691,300 17,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 162,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 9,780

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 291,780
รวมงบบุคลากร 0 0 0 291,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

114,000 40,500 117,600 -19.01 % 95,250

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 114,000 40,500 117,600 114,050
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 100 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการพัฒนาหรือเสริมสร้าง
ศักยภาพการดําเนินงานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

15,535 8,980 64,000 0 % 64,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในโครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย" ( OTOS)

0 0 20,000 -25 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,535 8,980 84,000 198,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 36,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000 10,000 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 101,200 102,000 -35.29 % 66,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 42,300 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 153,500 162,000 162,000
รวมงบดําเนินงาน 129,535 202,980 363,600 474,050
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 12,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 129,535 202,980 375,600 765,830
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 286,046.93 617,675.7 1,066,900 783,330

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 739,970 520,260 750,462 -72.91 % 203,280

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 407,040 420,730 440,900 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,800 31,025 42,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,217,310 1,014,015 1,275,562 203,280
รวมงบบุคลากร 1,217,310 1,014,015 1,275,562 203,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 42,000 -79.42 % 8,645

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 47,000 10,645
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 5,000 113,000 -2.65 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาและ 
คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลโคกศิลา

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,060 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 11,700 0 20,500 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 20,760 5,000 143,500 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 8,495 20,000 -75 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 8,902 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 71,635 17,000 -41.18 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,000 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 94,032 67,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 20,760 99,032 257,500 190,645

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,238,070 1,113,047 1,552,562 393,925
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 597,226

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 468,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,131,226
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,131,226

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 31,942

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 38,742
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 100 % 3,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 10,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 30,000 30,000 30,000 -33.33 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ 20,000 20,000 20,000 -50 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   
(คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)        

422,500 438,000 325,180 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

50,850 54,240 46,330 -34.15 % 30,510
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

124,100 146,200 107,100 -1.59 % 105,400

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 657,450 688,440 528,610 193,910
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 0 0 100 % 1,208,526

คาอาหารเสริม (นม) 890,421.28 841,092.92 899,469 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 920,421.28 841,092.92 899,469 1,208,526
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,000 36,000 36,000 33.33 % 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,000 36,000 36,000 48,000
รวมงบดําเนินงาน 1,613,871.28 1,565,532.92 1,464,079 1,489,178
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 0 106,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม 0 106,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 22,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,800 213,600 0 0
รวมงบลงทุน 22,800 213,600 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง

1,812,000 1,663,000 1,612,000 3.44 % 1,667,400

รวมเงินอุดหนุน 1,812,000 1,663,000 1,612,000 1,667,400
รวมงบเงินอุดหนุน 1,812,000 1,663,000 1,612,000 1,667,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,448,671.28 3,442,132.92 3,076,079 4,287,804
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รวมแผนงานการศึกษา 4,686,741.28 4,555,179.92 4,628,641 4,681,729
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 199,920 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 199,920 0
รวมงบบุคลากร 0 0 199,920 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 8,300 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 13,300 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป
0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 13,000 -100 % 0
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 67,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,500 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 123,800 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 343,220 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 214,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 214,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 214,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 6.21 % 152,940

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 154,940
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 6,300 4,800 10,000 -50 % 5,000

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยและบริการแพทย์ฉุกเฉิน  
1669

267,200 288,000 288,000 16.67 % 336,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

30,344 33,013 40,000 -12.5 % 35,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 303,844 325,813 338,000 396,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,541.9 18,753.4 60,000 -50 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,650 47,200 50,000 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 78,191.9 65,953.4 110,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 382,035.9 391,766.4 592,000 620,940

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 1 
บ้านโคกศิลา

20,000 0 0 0 % 0
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2. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 2 
บ้านโคกศิลา

20,000 0 0 0 % 0

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 3  
บ้านหนองทุม

20,000 0 0 0 % 0

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 4  
บ้านคําบอน 

20,000 0 0 0 % 0

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 5  
บ้านหนองโจด

20,000 0 0 0 % 0

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 6  
บ้านปลวก

20,000 0 0 0 % 0

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 7  
บ้านโคกศิลา

20,000 0 0 0 % 0

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 8   
บ้านโคกศิลา

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

0 0 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 4 บ้านคําบอน

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 5 บ้านหนองโจด

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 6 บ้านปลวก

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคําบอน 

0 20,000 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านปลวก

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่5 บ้านหนองโจด

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 542,035.9 551,766.4 752,000 995,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 542,035.9 551,766.4 1,095,220 995,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 584,460 620,220 681,350 -39.93 % 409,320

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 143,520 149,670 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,420 16,820 10,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 785,880 822,560 883,220 451,320
รวมงบบุคลากร 785,880 822,560 883,220 451,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 35,000 -51.27 % 17,055

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 25,500 0 78,000 -69.23 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 25,500 0 118,000 52,655
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 14,280 0 10,000 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,384 7,920 20,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 10,300 11,700 30,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,550 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 37,514 19,620 70,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,387 10,000 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,779 2,000 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 19,166 12,000 30,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 82,180 31,620 218,000 92,655

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้ง 0 0 4,300 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 23,800 0
รวมงบลงทุน 0 16,000 23,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 868,060 870,180 1,125,020 543,975
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 868,060 870,180 1,125,020 543,975

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,240 370,069 1,053,960 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 400,080 476,980 566,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,590 41,570 35,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 777,910 888,619 1,697,360 0
รวมงบบุคลากร 777,910 888,619 1,697,360 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 68,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 124,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 6,000 30,000 -100 % 0

คาจ้างออกแบบกอสร้างและควบคุมงาน 0 0 21,200 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,732 5,884 20,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 22,590 5,000 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,600 3,800 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,922 20,684 121,200 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 19,770 14,040 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,995 185,700 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 45,720 18,183 77,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,970 1,886 8,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 116,455 219,809 170,000 0
รวมงบดําเนินงาน 166,377 240,493 415,200 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 944,287 1,129,112 2,132,060 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 19,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 19,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 19,000 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านคําบอน 
หมูที่ 4 
จากบ้านนายเลิง-นานายสัมพันธ์ 

186,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู
ที่ 6 
จากแยกนานายสมบูรณ์  สีแก้ว-นานางคํา
บน  แสนโคตร 

157,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู
ที่ 6 
บริเวณรอบสระน้ํา  (ดอนปู่ตา) ชวงที่ 1 

0 0 169,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด 
หมูที่ 5 
จากบ้านนายทองคํา คําจันทร์ - บ้านนางบุ
ปผา ภักตะไชย 
(ชวงที่ 1) 

0 0 239,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 7 
จากบ้านนายสมเกียรติ  กองธรรม-บ้านนาง
บุปผา  ศิริวาร 

317,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้าน
หนองโจด หมูที่ 5
จากหน้าบ้านนางสุดาพร  เขียวมี - หน้า
บ้านนายสุชิน  สมพันธ์

0 373,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมศาลาประชาคม  บ้านคํา
บอน  หมูที่ 4

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโคกศิลา หมูที่ 2 จากสายหอถัง
ประปา-บ้านนางบุปผา สายแวว
(ชวงที่ 1)
 

0 0 187,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู 1 หมู 7 หมู 8 หมู 2

0 0 1,857,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําข้างสระหนอง
วิทย์  
บ้านหนองทุม  หมูที่ 3  จากฉางข้าว - สุด
เขตหนองวิทย์  (ชวงที่ 1)

0 0 248,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 8 
จากนานางจูมศรี  สิงขรอาจ - นานางดนตรี 
 พรมเจริญ 

0 198,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองทุม หมูที่ 3 
จากถนนดอนมวย - นานางวัน  วะกะกัน 

0 119,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 660,000 690,000 2,900,000 0
รวมงบลงทุน 660,000 690,000 2,900,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองทุม หมูที่  3  
จากนานายพนม-นานายทองดี 

168,541.45 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนอง
ทุม หมูที่ 3 
จากบ้านนางสมใจ  พิกุล-บ้านนางโสภา  
สุขสวน 

29,842.25 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง บ้าน
หนองทุม หมูที่ 3 

0 47,513.47 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 198,383.7 47,513.47 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 198,383.7 47,513.47 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 858,383.7 756,513.47 2,900,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,802,670.7 1,885,625.47 5,032,060 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 323,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 158,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 483,180
รวมงบบุคลากร 0 0 0 483,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,490

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 39,290
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กลุมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

0 13,250 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการวิจัยหมูบ้าน/ชุมชน 0 3,210 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,950 0 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะ

14,525 11,625 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชน

0 950 10,000 -50 % 5,000

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 10,000 -50 % 5,000

คาใช้จายในการสนับสนุน สงเสริมหรือฝึก
อบรมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่

0 0 0 100 % 35,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000
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รวมค่าใช้สอย 25,475 29,035 60,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 25,475 29,035 60,000 119,290

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 25,475 29,035 60,000 602,470
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,475 29,035 60,000 602,470

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

78,210 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 78,210 0 80,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 7,400 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 7,400 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 85,610 0 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 85,610 0 80,000 80,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

0 0 20,000 -25 % 15,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศน์มหาชาติ

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพและเชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้น
แบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม

37,800 0 25,000 -20 % 20,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์
วันเข้าพรรษา

0 0 25,000 -20 % 20,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์
วันเข้าพรรษา 24,990 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์
วันวิสาขบูชา

2,150 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

10,000 7,800 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 74,940 7,800 95,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 74,940 7,800 95,000 85,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 74,940 7,800 95,000 85,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 160,550 7,800 175,000 165,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 438,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 438,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 6,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 22,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 74,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 106,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 544,800
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,055,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 584,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 33,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,673,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,673,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 36,215

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,215
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,215

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองโจด หมู
ที่ 5

0 0 0 100 % 421,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ปรับปรุงศาลาประชาคม  บ้านปลวก  หมูที่ 
6

0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคสล.จากบ้านนายปรารถนา 
พรมวัง -บ้านนายสงา หมูที่ 4 บ้านคําบอน

0 0 0 100 % 126,000

กอสร้างถนนคสล.จากบ้านนายเลิง - นา
นายสัมพันธ์ บ้านคําบอน หมูที่ 4

0 0 0 100 % 219,000

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. จากบ้านนาย
สมพงษ์ ฐานะ - บ้านนายบุญล้น  ชัยวงศ์  
บ้านโคกศิลา หมูที่ 8

0 0 0 100 % 392,000

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านโคกศิลา 
หมูที่ 7 จากถนนลาดยางข้างโรงเรียนบ้าน
โคกศิลา - สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา 
(ตรงข้ามหน้าบ้าน ผอ.สุพล  สุมาลัย) ชวงที่ 
1

0 0 0 100 % 358,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุม 
หมูที่ 3

0 0 0 100 % 116,000

ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ้าน บ้านโคกศิลา 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 347,000

ลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนอง
ทุม หมูที่ 3

0 0 0 100 % 157,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,286,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,286,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 4,049,735
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,594,535

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 9,405.1 9,320 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,405.1 9,320 15,000 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,405.1 9,320 35,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ขุดลอกบอแฮ  บ้านโคกศิลา  หมูที่ 1 0 0 0 100 % 331,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 331,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 331,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 9,405.1 9,320 35,000 351,000
รวมแผนงานการเกษตร 9,405.1 9,320 35,000 351,000

รวมทุกแผนงาน 22,709,757.68 23,260,914.39 30,500,000 29,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา

อําเภอเจริญศิลป   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,565,716 บาท
งบกลาง รวม 7,565,716 บาท

งบกลาง รวม 7,565,716 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 109,263 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ 
ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 
ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง 
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี 
(มกราคม-ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
รวมแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน   (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,884,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาใช้จายในการจายคาเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 635 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
    - อายุ 60-69 ปี จํานวน 430 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน 
    - อายุ 70-79 ปี จํานวน 166 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน 
    - อายุ 80-89 ปี จํานวน 31 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน 
    - อายุ 90 ปี ขึ้นไป จํานวน 8 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
แกผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 116  ลําดับที่ 1  (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,992,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาใช้จายการจายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ  
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จํานวน 206  คน ประกอบด้วย
   - อายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 200 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน  
   - อายุต่ํากวา 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 6 คนๆ ละ 
     1,000 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116
  ลําดับที่ 2  (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเป็นคาใช้จายในการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส ที่มายื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  จํานวน 12 คน  อัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116
  ลําดับที่ 3   (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 120,575 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณียับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการ
สําคัญของโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและ
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วิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
สําคัญของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กําหนดให้โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้
จายงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวย
เหลือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 308,478 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิประโยชนข้า
ราชการสวนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับเงิน
บําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามข้อ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทิศ
ให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหารสวนตําบลให้
จายในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2500
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลว 21 ก.ค. 59
 (สํานักปลัด)  
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,405,390 บาท

งบบุคลากร รวม 4,873,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน 
     ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  
     จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร 
     สวนตําบล  จํานวน 2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  
     จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร 
    สวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน 
    จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
    บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน  
    จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
ในราชกิจจานุเบกษา   (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:54 หน้า : 10/187



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหาร
    สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  
    จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน 21,000  บาท  
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
    ตําบล  จํานวน 2 อัตราๆ ละ  880  บาท/เดือน  
    จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 21,120  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา   
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
    ตําบล  11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน  134,640  บาท  
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
    สวนตําบล  9,180 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน  110,160  บาท
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหาร
    สวนตําบล  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน 
    เป็นเงิน  86,400  บาท
4) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
    สวนตําบล อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน 13 คน  
    จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  1,123,200  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา   (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,734,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,006,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ได้แก 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล หัวหน้าสํานักปลัด  นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
22  มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนรายเดือน 
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย     
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 7,000 บาท   
   จํานวน  12  เดือน ตั้งไว้  84,000 บาท     
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 3,500 บาท   
  จํานวน  12  เดือน ตั้งไว้  42,000 บาท     
- หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  เดือนละ 3,500 บาท    จํานวน  12  เดือน 
  ตั้งไว้  42,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
พ.ศ.2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 
3 ธันวาคม 2553 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต นักการภารโรง หรือพนักงานจ้าง
ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด รวม 
3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถ
ยนต นักการภารโรง หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับ
อนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,185,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 358,290 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 242,890 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   
    ตั้งไว้  72,890  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
2) คาสมนาคุณกรรมการสอบ คัดเลือกฯ  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการสอบ คัดเลือกฯ พนักงานจ้าง
และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและคาใช้จายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558       
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   
    ตั้งไว้  150,000  บาท 
โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 100,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 486,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ อาทิ บิลบอรด ป้ายไวนิล วีดิทัศน วารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ
การเผยแพรผานสื่อวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ  (สํานักปลัด) 

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
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ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร ปริมาณการถายขั้น
ต่ํา 10,000 แผน/เดือน แผนที่ 10,001 ขึ้นไปแผนละ 0.32 บาท
ปริมาณขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน อัตรา 3,800 บาท ตอเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการ ได้แก คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการรับรอง เป็นต้น ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
ที่ มท.0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จําแนกเป็น 
1) การจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
และให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม  ตั้งไว้  40,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง การประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชา
ห้องประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น การประชุมราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  
ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อ
รับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
ตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
    ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อใช้จายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือ เยี่ยมชม หรือ ทัศนะศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ฯลฯ  
3) คาใช้จายในงานรัฐพิธีตางๆ   ตั้งไว้   20,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธี 
พระราชพิธี หรือวันสําคัญตางๆ ของชาติ คาจัดงานกิจกรรมตางๆ 
ตามนโยบาย หรือคําสั่งของนายอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตาม
ภารกิจ อํานาจหน้าที่       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 9   (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กรณีครบวาระ กรณีแทนตําแหนงที่วางด้วยเหตุอื่นใด หรือ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม 
อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค 
หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
คาตอบแทนบุคคลมี่ได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คาจัดสถานที่ 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮลล สําหรับทําความสะอาดมือฯลฯ
 คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภท
ของคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดวนที่สุด ที่ ลต(นภ) 002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564
 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
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ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียม
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดวนที่สุด ที่ ลต 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกาคม 2563 
เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการจัดทํารังวัด  สอบเขต  แนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชนและการขึ้นทะเบียนที่ดิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํารังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชนและการขึ้นทะเบียนที่ดินและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ให้แกประชาชนในพื้นที่       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผนดิน   
สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน  พ.ศ.2553       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ/เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ 
ในการจัดทํา ซุ้มรับเสด็จและอุปกรณอื่นๆ เพื่อการรับเสด็จหรือ
ในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาท้องถิ่น เข้ารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93
  ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด) 
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คาธรรมเนียมศาลและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมศาลและคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินคดี       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547   
วาด้วยการรับเงิน การเบกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 8   (สํานักปลัด)   

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้ หรือมอบแกบุคคลตางๆ 
หรือ วาง ณ อนุสาวรีย หรือศพผู้มีเกีรยติ เป็นต้น ตามแตละกรณี 
ในนามหนวยงาน ตั้งงบประมาณตามหนังสือ เรื่อง การเบิกจายคา
ดอกไม้หรือมอบให้บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุม
ดอกไม้     
- เป็นไปตามกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553       
- เป็นไปตามความนัยหนังสือ ที่ มท.0407/ว 1284 
ลว 10 พ.ย.30   (สํานักปลัด) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและประชุม สัมมนา 
ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559    (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
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    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพ
ตางๆ เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน รวมถึง
คาจัดหาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด, 
ผงซักฟอก, แก้วน้ํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ส้อม ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู คีมล็อค 
กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้ง ป้ายเตือน ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ผ้าสําหรับเขียน
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร  สี พูกัน กระดานป้าย ฟิลมแผน     
เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด  กกระเป๋าใสกล้องถายรูป  ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 241,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนว
ทางการแก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกศิลา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
คาธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ   (สํานักปลัด)   

งบลงทุน รวม 346,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 346,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาชุบโครเมียม  
เพื่อใช้ในงานสํานักงาน อบต.โคกศิลา  
ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 0.40  เมตร  
ความยาวไมน้อยกวา  0.50  เมตร  
ความสูงไมน้อยกวา  0.85  เมตร  
จํานวน  40  ตัว  ๆ  ละ  450  บาท    
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดํา จํานวน 87,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  
ชนิดขาว - ดํา ความเร็ว 20 แผนตอนาที ขนาดที่กําหนด    
เป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา เป็นระบบมัลติฟังกชั่น เป็นระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได้    
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563   (สํานักปลัด)

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงคขาพับหน้าเหล็ก จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงคขาพับหน้าเหล็ก  
เพื่อใช้ในงานสํานักงาน  อบต.โคกศิลา    
ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 0.70 เมตร ความยาว
ไมน้อยกวา 1.75 เมตร ความสูงไมน้อยกวา 0.70 เมตร    
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท  
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด   (สํานักปลัด) 
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คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว สําหรับอาคาร
เอนกประสงค อบต.โคกศิลา จํานวน 7 ตัวๆละ 1,200  บาท
รายละเอียดดังนี้     
1. เป็นพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
2. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับสาย ช้าย-ขวา และหยุดสายได้
3. ผานการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สํานักงาน 
    มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)     
4. ประหยัดไฟสูงสุดเบอร 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
    แหงประเทศไทย     
5. รับประกันมอเตอรไมน้อยกวา 3 ปี     
6. รับประกันอะไหลภายในเครื่องไมน้อยกวา 1 ปี
7. เป็นของแท้ ของใหม ไมเคยใช้งานมากอน ไมเป็น
    ของเกา เก็บอยูในสภาพที่ใช้งานได้ทันที
8. การบรรจุหีบหอ ต้องหอหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันความ
    เสียหายได้ระหวางขนสงและเก็บรักษา  
9. เป็นของแท้ ของใหม ไมเคยใช้งานมากอน ไมเป็นของเกาเก็บ 
    อยูในสภาพที่ใช้งานได้ทันที
10. เป็นของแท้ ของใหม ไมเคยใช้งานมากอน ไมเป็นของเกา
      เก็บอยูในสภาพที่ใช้งานได้ทันที     
11. การบรรจุหีบหอ ต้องหอหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันความ 
     เสียหายได้ระหวางขนสงและเก็บรักษา     
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด   (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค อบต.โคกศิลา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารเอนกประสงค  
อบต.โคกศิลา  พร้อมติดตั้ง  รายละเอียดดังนี้     
1. ตู้ลําโพงกลางแหลม ADV STMSeries 110 
    ขนาด 10 นิ้ว  แบบ Poin Souse Passive จํานวน 4 ใบ 
2. ตู้ลําโพงเสียงเบส ADV SSeries18SRX  
   ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 ใบ     
3. พาวเวอรแอมปขนาด 1000 วัตต 4 ชอง 1 เครื่อง 4Ch.     
4. อนาล็อกมิกเซอรชนาด 12 ชอง มีมิกเซอรขนาด  
   6 อินพุตโมโน 6 สเตอริโอ จํานวน 1 เครื่อง     
5. Digital Processor Marani ดิจิตอลโปรเซสเชอรขนาด 
   2 อิน 6 เอาท จํานวน 1 เครื่อง     
6. ไมโครโฟนไร้สายแบบคู  ความถี่  803-806  MHz  
    จํานวน 1 ชุด     
7. ขายึดจับตู้ลําโพงติดผนัง จํานวน 4 ชุด     
8. สายลําโพงสําหรับงานติดตั้ง จํานวน 1 ชุด     
9. สายสัญญาณสําหรับอุปกรณเครื่องเสียง สายสัญญาณ
    พร้อมเข้าหัว พร้อมใช้งาน จํานวน 1 ชุด     
10. ไมโครโฟน แบบสาย SM58LC  แบบ Dynamic  
     จํานวน 2 ตัว     
11. ขาตั้งไมโครโฟน จํานวน 2 ขา     
12. ชุดปลั๊กจายไฟภายในตู้ Rack จายไฟแบบ AC  
     จํานวน 1 ชุด     
13. ตู้ Rack 3 ฝา ชนาด 10U ตู้สําหรับเก็บอุปกรณ
     เครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด     
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด   (สํานักปลัด) 
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คาจัดซื้อชุดไมคโครโฟน จํานวน 56,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับใช้ในประชุม
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา รายละเอียดดังนี้     
1ชุดไมโครโฟนประชุมประกอบด้วย  
   - เครื่องควบคุมชุดไมคประชุม จายไฟให้กับชุดไมคประชุม
     ทุกตัวและควบคุมสัญญาณเสียงเข้าสูระบบเครื่องเสียงหลัก  
     จํานวน 1 ชุด       เป็นเงิน  12,000  บาท     
   - ไมโครโฟนตั้งโต๊ะสําหรับประธาน มีปุ่มปิด-เปิดไมค  
     จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  4,900  บาท     
    - ไมโครโฟนตั้งโต๊ะสําหรับผู้เข้ารวมประชุม มีปุ่มปิด-เปิดไมค
      จํานวน 8 ชุด  เป็นเงิน  39,200  บาท  
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด   (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:54 หน้า : 41/187



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 525,300 บาท
งบบุคลากร รวม 462,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 462,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 462,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ได้แก 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน และพนักงานสวนตําบลตําแหนง
อื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 63,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,060 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 19,260 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  19,260  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบต. 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี   (สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม 
และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 
เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไ
ปราชการประจําในราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนท้องถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม  
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการ
และประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพตางๆ 
เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,982,055 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,756,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,756,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,394,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรา
กําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557         
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ท้องถิ่นประกอบด้วย     
- ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
  ตั้งไว้  42,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
พ.ศ.2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 
3 ธันวาคม 2553 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดและ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 2 อัตรา 
ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี หรือพนักงานจ้าง ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม 
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 2 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับ
อนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี     
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่) 
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 225,135 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,635 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,835 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  43,835  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี 
2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  45,000  บาท   
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ     
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 26,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
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โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองคลัง) 
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คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
เชน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีรายได้  การดําเนินการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เพื่อบริการประชาชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ อปท. พ.ศ.2550     
- เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ  2557      
- เป็นไปตามหนังสือ มท.0808.3/ว.67  ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555      
- เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3450 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2558      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 118
  ลําดับที่ 2   (กองคลัง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เชน การจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีรายได้ ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกําหนด โดยจายเป็น คาใช้จาย
เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาคัด
สําเนา คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาเชา
อุปกรณ ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาจ้างสํารวจ
พื้นที่และจัดเก็บข้อมูล คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มคาในการลงทุน      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ อปท.พ.ศ.2550     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 119
  ลําดับที่ 4   (กองคลัง) 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการ
และประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
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บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 32,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพ
ตางๆ เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองคลัง) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรณียากร  คาอากรแสตมป  คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ก
ทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 404,000 บาท
งบบุคลากร รวม 342,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัดและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ได้แก 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน และพนักงานสวนตําบลตําแหนง
อื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (หนวยตรวจสอบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 61,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,280 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 14,280 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  14,280  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี   (หนวยตรวจสอบภายใน) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   (หนวยตรวจสอบภายใน) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการ
และประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพตางๆ 
เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(หนวยตรวจสอบภายใน) 

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:55 หน้า : 70/187



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
(หนวยตรวจสอบภายใน) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 17,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอเจริญศิลป

จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอเจริญศิลป  อุดหนุนเทศบาลตําบลเจริญศิลป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4427/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5226 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข (ครั้งที่ 2)  หน้าที่ 15   ลําดับที่ 22   
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 765,830 บาท
งบบุคลากร รวม 291,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ได้แก 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 9,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนรายเดือน 
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 1 อัตรา ได้แก พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 1 อัตรา ได้แก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 474,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,050 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 95,250 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  11,250  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี 
2) เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา จํานวน  84,000  บาท  
ได้แก
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   (1) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่ได้รับ
คําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น  
   (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่
ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แหงนั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภั
ยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   (สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์
เบิกคาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
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ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้ดําเนินการจัดตั้ง/ฝึกอบรม/
ทบทวน/ซ้อมแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
จัดหาวัสดุ อุปกรณคาใช้จายอื่น ฯลฯ เป็นต้น ในการดําเนินงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว. 3795 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการ
ฝึกอบรม  และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 122
  ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด) 

คาใช้จายในโครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" ( OTOS) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของทีมกู้ภัยประจําตําบล      
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122  
 ลําดับที่ 3   (สํานักปลัด) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
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บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 162,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพ
ตางๆ เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู คีมล็อค 
กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้ง ป้ายเตือน ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน  
เปลหามคนไข้ กระเป๋าปฐมพยาบาล แอลกอฮอล สําลี 
ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ํายาตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกาย
ชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  เชน  ถังดับเพลิง น้ํายาเคมี
ดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 393,925 บาท

งบบุคลากร รวม 203,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 203,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 203,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก นักวืชาการศึกษา และพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น 
กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:55 หน้า : 90/187



งบดําเนินงาน รวม 190,645 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,645 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 8,645 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  8,645  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:55 หน้า : 92/187



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
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ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและ 
คณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคก
ศิลา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา โดยจายเป็นคา
ใช้จายในการทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทาง
การศึกษาคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจ้าง
เหมา วัสดุ อุปกรณ คาอาหารและคาเครื่องดื่ม ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
  ลําดับที่ 41   (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
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บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึกดินสอ ปากก
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด สมุดแบบพิมพตางๆ      
เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา 
ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า 
มุ้งลวด ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,287,804 บาท
งบบุคลากร รวม 1,131,226 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,131,226 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 597,226 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน 2 อัตรา ได้แก ครู ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษาหรือตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรา
กําลังพนักงานสวนตําบล      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม/เงินคาตอบแทนวิทยะฐานะของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยะฐานะ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 3,500 บาท   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนด
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 468,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็กหรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 3 อัตรา ได้แก ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก หรือพนักงานจ้าง
ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,489,178 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,742 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 31,942 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  31,942  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก ครูและผู้ดูแลเด็ก 
ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:55 หน้า : 104/187



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 193,910 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการของ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง
สถานที่  คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานหรือศูนย
ราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา คาจ้างเหมา 
คาจัด/ตกแตง ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทร

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:55 หน้า : 105/187



คมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ      
คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้งป้ายเตือน ป้าย
รณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน ที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คาใช้จายประกอบด้วย    
คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่จําเป็น คาใช้จาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน 
คามหรสพการแสดง คาใช้จายในการประชาสัมพันธงาน และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ     
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา ตั้งไว้  10,000  บาท 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม ตั้งไว้  10,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 6   (สํานักปลัด) 

คาใช้จายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมในงาน
วันพอวันแมแหงชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คาใช้จาย 
ประกอบด้วย คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่
จําเป็น คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง คาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ     
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา   
       ตั้งไว้  5,000  บาท 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม   
       ตั้งไว้  5,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 5   (สํานักปลัด)  
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจายของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 30,510 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง คาใช้จายประกอบด้วย เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 27 คน  จํานวน 2 แหง     
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา  รวม  15,820  บาท 
       - คาหนังสือเรียน  (14 คน x 200 บาท)   
         ตั้งไว้  2,800  บาท 
       - คาอุปกรณการเรียน (14 คน x 200 บาท)  
         ตั้งไว้  2,800  บาท 
       - คาเครื่องแบบนักเรียน  (14 คน x 300 บาท)  
         ตั้งไว้  4,200  บาท 
       - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (14 คน x 430 บาท)  
         ตั้งไว้  6,020  บาท 
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม   รวม 14,690  บาท 
       - คาหนังสือเรียน   (13 คน x 200 บาท)  
         ตั้งไว้  2,600  บาท 
       - คาอุปกรณการเรียน  (13 คน x 200 บาท)  
         ตั้งไว้  2,600  บาท 
       - คาเครื่องแบบนักเรียน  (13 คน x 300 บาท)  
         ตั้งไว้  3,900 บาท 
       - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (13 คน x 430 บาท)   
         ตั้งไว้  5,590  บาท 
(ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที่ 23 มิถุนายน 2564)     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562     
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และ
การจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนก     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 101
   ลําดับที่ 42-45   (สํานักปลัด) 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 105,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโคกศิลา 
จํานวน 2 แหง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) 
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(วัสดุรายหัวๆละ 1,700  บาท/คน) จํานวน 62 คน ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
ทั้ง 2 ศูนย จําแนกเป็น     
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา (34 คน x 1,700บาท)   
    ตั้งไว้  57,800 บาท 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม (28 คน x 1,700บาท) 
    ตั้งไว้  47,600 บาท 
(ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที่ 23 มิถุนายน 2564)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว. 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว. 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว. 2174  ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว. 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว. 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว. 1658  ลงวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
   ลําดับที่ 7   (สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
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ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
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เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,208,526 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,208,526 บาท
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1) วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด, 
    ผงซักฟอก, แก้วน้ํา, จานรอง, ถ้วยชาม, ส้อม ฯลฯ    
2) อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    ตั้งไว้ 118,805 บาท 
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน 
    สําหรับอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
    บริหารสวนตําบลโคกศิลา จํานวน 2 แหง 
     ในอัตรา 7.37 บาท/คน/260 วัน     
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา ตั้งไว้ 65,151  บาท 
        (34 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)     
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม ตั้งไว้ 53,654  บาท 
        (28 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)     
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564)     
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 95,96   ลําดับที่ 11,12   (สํานักปลัด)     
3) อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
    ตั้งไว้ 760,731 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
สําหรับอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จํานวน 3 แหง  ในอัตรา 7.37 บาท /คน /260 วัน 
   1) โรงเรียนบ้านโคกศิลา   ตั้งไว้ 425,396 บาท 
        (222 คน x 7.37 บาท x 260วัน)     
    2) โรงเรียนบ้านหนองทุมฯ  ตั้งไว้ 268,268 บาท 
        (140 คน x 7.37 บาทx 260วัน)     
    3) โรงเรียนบ้านคําบอน   ตั้งไว้ 67,067 บาท 
        (35 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)     
(ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  24 มิถุนายน 2564)     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 95,96   ลําดับที่ 11,12   (สํานักปลัด)     
4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
(คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
   รวม 318,990 บาท       
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา คาใช้จายประกอบด้วย เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด จํานวน 2 แหง จํานวน 62 คน  จําแนกเป็น     
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา   ตั้งไว้ 174,930  บาท 
        (34 คน x 21 บาท x 245 วัน)     
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม   ตั้งไว้  144,060  บาท 
        (28 คน x 21 บาท x 245 วัน)     
(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
  ลําดับที่ 1,2   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
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สวนตําบล) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  โดยจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกศิลา จํานวน 2 แหง  
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา   ตั้งไว้  24,000  บาท
       เดือนละ 2,000 บาท  จํานวน  12  เดือน   
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุม ตั้งไว้  24,000  บาท
       เดือนละ 2,000 บาท  จํานวน  12  เดือน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนว
ทางการแก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,667,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,667,400 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3 แหง

จํานวน 1,667,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน 3 แหง เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6    
จํานวน 397 คน   อัตรา 21 บาท/คน/200  วัน   
ประกอบด้วย     
1) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  (222 คน x 21 บาท x 200 วัน)   
    ตั้งไว้  932,400 บาท 
2) โรงเรียนบ้านหนองทุมฯ(140 คน x 21 บาท x 200 วัน)  
    ตั้งไว้  588,000 บาท 
3) โรงเรียนบ้านคําบอน  (35 คน x 21 บาทx 200 วัน)   
    ตั้งไว้   147,000 บาท 
(ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที่ 24 มิถุนายน 2564)     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว. 3161  ลงวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2
/ว. 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2
/ว. 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ.2561      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว. 1918  ลงวันที่ 16  มิถุนายน พ.ศ.2552      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0893.2
/ว. 1658  ลงวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
  ลําดับที่ 13-15   (สํานักปลัด)   

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 995,500 บาท
งบบุคลากร รวม 214,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 214,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน
สวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 620,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,940 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 152,940 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  8,940  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี   
2) คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตั้งไว้ 144,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
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บริหารสวนตําบลโคกศิลา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 3811 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 0803  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลัก
เกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทน
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นข
ององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 2318  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564   (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 396,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
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ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและบริการ
แพทยฉุกเฉิน  1669

จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ บริการระบบหนวยกู้ภัยและ
บริการด้านการแพทยฉุกเฉิน  ด้านการเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุ
ในพื้นที่ด้านการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แกประชาชน
ตําบลโคกศิลา ตลอด 24 ชั่วโมง  ตามโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและบริการแพทยฉุกเฉิน 1669       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
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ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  102
   ลําดับที่ 3    (สํานักปลัด)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัคซีนป้องกันโรค,
คาไซริ้งค,คาหัวเข็ม,คาแอลกอฮอลล ฯลฯ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
 เรื่อง โครงการความรวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปี 2564 ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 102
  ลําดับที่ 2    (สํานักปลัด)  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
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บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพ
ตางๆ เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑตางๆ เชน น้ํายาพน
หมอกควัน, ทรายอะเบท, วัคซีนป้องกันโรคตางๆ และ
น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (สํานักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่  103 ลําดับที่ 5  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่ 103 ลําดับที่ 6  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านหนองทุม ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่  103 ลําดับที่ 7  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 4 บ้านคําบอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคําบอน ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 8  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 5 บ้านหนองโจด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านหนองโจด ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 9  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 6 บ้านปลวก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านหนองโจด ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 10  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 11  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/9/2564  10:16:55 หน้า : 137/187



อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา ให้กับคณะกรรมการ
หมูบ้าน จํานวน 3 โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 12  (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 543,975 บาท
งบบุคลากร รวม 451,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 451,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน
สวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ประกอบด้วย     
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท  
  จํานวน  12  เดือน  ตั้งไว้  42,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 92,655 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,655 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 17,055 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  17,055  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี   (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (กองสวัสดิการสังคม) 

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
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ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
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    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
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ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพ
ตางๆ เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 602,470 บาท

งบบุคลากร รวม 483,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 483,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 323,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก นักพัฒนาชุมชน และพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น 
กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดและ
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 1 อัตรา 
ได้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน หรือพนักงานจ้าง ตําแหนง
อื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 1 อัตรา ได้แก ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรา
กําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 119,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,290 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,490 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  20,490  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี   (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
(กองสวัสดิการสังคม) 

คาเชาบ้าน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรม เยาวชน
เพื่อการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
และสร้างเครือขายเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว/
โรงเรียน/ ชุมชน    
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5 /ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2560     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6 /ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6 /ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6 /ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3 /ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127
  ลําดับที่ 6   (สํานักปลัด) 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมประชาคม
การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้างเครือขายองคกรชุมชน 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคาใช้จาย เพื่อการประชา
สัมพันธประเผยแพรดังกลาว      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15  มกราคม 2562     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125
 ลําดับที่ 2   (กองสวัสดิการสังคม)   

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินงาน กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมประชาคมตําบล 
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสาร 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตลอดจน
คาใช้จายเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรดังกลาว      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข     
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15  มกราคม 2562     
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125
 ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด) 
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คาใช้จายในการสนับสนุน สงเสริมหรือฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร
ในพื้นที่

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุน 
สงเสริมหรือฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาจ้างเหมา
จัดทําป้าย คาวิทยากร คาจ้างเหมารถวันศึกษาดูงาน 
คาจ้างเหมาประกอบอาหาร คาวัสดุ อุปกรณประกอบ
การฝึกอบรม ฯลฯ ประกอบด้วย     
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุมอาชีพตางๆ 
   (กลุมทําดอกไม้จัน)    ตั้งไว้   20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 88  ลําดับที่ 1    (กองสวัสดิการสังคม)     
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทํายาปราบศัตรูพืช
ด้วยวัสดุธรรมชาติ ตั้งไว้   15,000   บาท      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 89  ลําดับที่ 11    (กองสวัสดิการสังคม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
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บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
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เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจําปี 2565  ในพื้นที่
ตําบลโคกศิลา  เชน  คารางวัลการแขงขัน, คาชุดนักกีฬา, 
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล, คาอุปกรณในการ
จัดการแขงขันกีฬา, คาถ้วยรางวัล, คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 107
   ลําดับที่ 3  (สํานักปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และลดปัญหาทางสังคม สําหรับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 130
  ลําดับที่ 1   (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการประเพณีบุญผเหวตฟังเทศน
มหาชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศนมหาชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาจัดซื้อวัสดุ คาดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 111
  ลําดับที่ 15   (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและเชิดชูผู้สูง
อายุให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และเชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม  
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง 
คาวิทยากร คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 110
  ลําดับที่ 11   (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาหวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัปดาห
วันเข้าพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อเทียน
พรรษา คาอาหารและน้ําดื่ม คาดอกไม้ธูปเทียนและผ้าประดับ
ตกแตงรถ คาป้ายโครงการ คาวัสดุประดับตกแตงรถ และอื่นๆ 
ที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 110
  ลําดับที่ 12   (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการสัปดาหวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัปดาห
วันวิสาขบูชา  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัสดุ 
คาดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 110
  ลําดับที่ 13   (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษทะนุบํารุง
ดํารงรักษาไว้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตร
เทโวโรหนะ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัสดุ 
คาดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 111
  ลําดับที่ 14   (สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 544,800 บาท
งบบุคลากร รวม 438,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 438,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  
ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด    (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย     
- ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
   ตั้งไว้  42,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 106,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี   (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   (กองชาง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, 
คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนาย
ความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือณะกรรมการวาด้วยการพัสดุ กรมบัญชี
กลาง ที่ กค (กพว) 0421.3/ว 471 ลงวันที่ 27 ธันวาม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี 
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
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ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 74,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา
ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป็ก เข็มหมุด  สมุดแบบพิมพ
ตางๆ เครื่องคํานวณ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาฟิวส  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุ       
ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยส ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า  ลําโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอตไลท ไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ     
เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง) 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา 
ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว 
ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน
ตลับเมตร,ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณประปา 
ทอตางๆ  โถส้วม  อางล้างมือ  ราวพาดผ้า ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู คีมล็อค กุญแจ
ปากตาย กุญแจปากเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กระจกโค้ง ป้ายเตือน ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removaable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป คัตชิทฟิดเดอร เมาร พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกเครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มี 
(ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง) 
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งานก่อสร้าง รวม 4,049,735 บาท
งบบุคลากร รวม 1,673,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,673,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,055,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นในสังกัด และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ได้แก 
นายชางโยธา วิศวกรโยธา และพนักงานสวนตําบลตําแหนง
อื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด   (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 584,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 4 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนายชาง
โยธา ผู้ชวยชางสํารวจ ผู้ชวยชางไฟฟ้า คนงานทั่วไป หรือ
พนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานจ้างในสังกัด 
รวม 4 อัตรา ได้แก ผู้ชวยนายชางโยธา 
ผู้ชวยนายชางสํารวจ ผู้ชวยชางไฟฟ้า 
คนงานทั่วไป หรือพนักงานจ้างตําแหนงอื่น กรณีที่ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่ ก.อบต.จังหวัด
สกลนคร กําหนด  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 90,215 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,215 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,215 บาท

1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    ตั้งไว้  36,215  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี   (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกคาตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (กองชาง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ์เบิก
คาเชาบ้านจากองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ ของ อบต. 
เชน คาจ้างเหมารถ,คาจ้างเหมาประกอบอาหาร รับรอง 
คาจัด/ตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งานหรือศูนยราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกศิลา คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบโทรคมนาคม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ งานติดตั้ง
ป้ายเตือน ป้ายรณรงค รวมถึงจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํางาน 
ที่ อบต.ไมสามารถทําได้และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายนี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
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ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  
คาพาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียว
กัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนย้ายสิ่งของ
สวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือหนวยงานราชการอื่นเป็นผู้ดําเนินการและ
ประชุม สัมมนา ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน 
ให้เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
    (2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
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บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
    (3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายใน
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่
เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,286,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,286,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองโจด หมูที่ 5 จํานวน 421,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างศาลาประชาคม 
บ้านหนองโจด หมูที่ 5  ขนาดกว้าง  8.00 เมตร  
ยาว  16.00 เมตร   ตามแบบ  อบต.โคกศิลา เลขที่  5/2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 9 ลําดับที่ 12   (กองชาง)

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

ปรับปรุงศาลาประชาคม  บ้านปลวก  หมูที่ 6 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงศาลาประชาคม 
บ้านปลวก หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร 
ตามแบบ  อบต.โคกศิลา เลขที่  6/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 13   (กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคสล.จากบ้านนายปรารถนา พรมวัง -บ้านนายสงา หมู
ที่ 4 บ้านคําบอน

จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. บ้านคําบอน 
หมูที่ 4  สายทางจากบ้านนายปรารถน พรมวัง–บ้านนาย
สงา  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 200 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.1-01  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 10   (กองชาง)
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กอสร้างถนนคสล.จากบ้านนายเลิง - นานายสัมพันธ บ้านคําบอน 
หมูที่ 4

จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. บ้านคําบอน 
หมูที่ 4  สายทางจากบ้านนายเลิง – นานายสัมพันธ  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทางลูกรัง หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 348
 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างของท้องถิ่น 
เลขที่ ท.1-01  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 8 ลําดับที่ 11  (กองชาง)

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. จากบ้านนายสมพงษ ฐานะ - บ้านนาย
บุญล้น  ชัยวงศ  บ้านโคกศิลา หมูที่ 8

จํานวน 392,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านโคกศิลา หมูที่ 8  จากบ้านนายสมพงษ  ฐานะ - 
บ้านนายบุญล้น ชัยวงศ  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร พร้อมบอพัก 1 แหง  
ตามแบบมาตรฐานรางระบาย คสล. ยานชุมชน 
เลขที่ รน-301/61 (ชนิด ข-30)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 20   (กองชาง) 
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กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านโคกศิลา หมูที่ 7 จากถนนลาดยาง
ข้างโรงเรียนบ้านโคกศิลา - สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา (ตรงข้าม
หน้าบ้าน ผอ.สุพล  สุมาลัย) ชวงที่ 1

จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บ้านโคกศิลา หมูที่ 7  จากถนนลาดยางข้างโรงเรียนบ้าน
โคกศิลา – สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา  (ตรงข้ามหน้าบ้าน 
ผอ.สุพล สุมาลัย) ชวงที่ 1 ปริมาณขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร พร้อมบอพัก 1
 แหง  ตามแบบมาตรฐานรางระบาย คสล. ยานชุมชน 
เลขที่ รน-301/61 (ชนิด ข-50)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 13 ลําดับที่ 17   (กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุม หมูที่ 3 จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองทุม หมูที่ 3  สายทางจากสะพานวังแก-วัดบ๋าบิ้ง
ปริมาณงาน ลงหินลูกรังพร้อมปรับแตงเรียบ จํานวน 1,200 
ลบ.ม. (ลงหินลูกรังซอมแซมเฉพาะจุด) 
ตามแบบ อบต.โคกศิลา เลขที่ 3-2/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 7   (กองชาง)

ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ้าน บ้านโคกศิลา หมูที่ 2 จํานวน 347,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ้าน 
บ้านโคกศิลา หมูที่ 2  ปริมาณงาน ถมดินลูกรังพร้อมปรับ
แตงเรียบ จํานวน 7,500 ลบ.ม.  พื้นที่ไมน้อยกวา 
6,950 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.โคกศิลา เลขที่ 2/2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 1 ลําดับที่ 1   (กองชาง)
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ลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุม หมูที่ 3 จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองทุม หมูที่ 3  สายทาง  ทางไปหนองบอ  ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,570 เมตร  
ลงหินลูกรังพร้อมปรับแตงเรียบ จํานวน 1,680 ลบ.ม.  
(ลงหินลูกรังตลอดสายทาง)  ตามแบบ อบต.โคกศิลา 
เลขที่ 3-1/2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
แก้ไข (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 8   (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 351,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ในสถานที่สาธารณะ
ตางๆ ได้แก วัดโรงเรียน ฯลฯ เชน คาจัดหา พันธุไม้ คาจัดหา
วัสดุ อุปกรณ รวมถึงคาจ้างเหมาตางๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับปลูก
ในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    หน้าที่ 131
  ลําดับที่ 1   (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว 
สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน การขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 331,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 331,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ขุดลอกบอแฮ  บ้านโคกศิลา  หมูที่ 1 จํานวน 331,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขุดลอกบอแฮ  บ้านโคกศิลา  
หมูที่ 1 ปริมาณงาน  ขุดลอกลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  ปริมาตร
ดินขุดไมน้อยกวา 6,689 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกศิลา 
เลขที่ 1/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3   (กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

109,263

เงินสํารองจาย 120,575

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,992,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,884,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

308,478

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,454,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

109,263

เงินสํารองจาย 120,575

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,992,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,884,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

308,478

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,454,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 781,600 108,000 468,000 158,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,205,460 162,000 800,506 214,560 409,320 323,760

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

85,000 9,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

14,400 12,000 24,000 1,020

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 138,800 12,000 24,000 12,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

14,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

365,265 95,250 40,587 152,940 17,055 20,490

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564  16:19:12 หน้า : 3/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 584,400 2,100,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,451,280 7,566,886

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

94,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

33,840 85,260

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 18,000 204,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000 30,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

46,215 737,802

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

39,200 4,800 4,800 9,600 4,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 20,000 15,000 5,000 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาของขวัญ ของรางวัล
หรือรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ

5,000

คาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผย
แพรประชาสัมพันธ์

5,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 15,000 84,000 113,000 5,000 5,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 11,400

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

4,800 68,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาของขวัญ ของรางวัล
หรือรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ

5,000

คาจ้างเหมาจัดทําสื่อเผย
แพรประชาสัมพันธ์

5,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 5,000 227,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

10,000 10,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 11,400

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

35,000

คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
และ 
คณะกรรมการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลโคก
ศิลา

30,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

15,000

คาใช้จายในการจัดการ
แขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

80,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

250,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันพอวันแมแหงชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

35,000

คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
และ 
คณะกรรมการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลโคก
ศิลา

30,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

15,000

คาใช้จายในการจัดการ
แขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

80,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

250,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันพอวันแมแหงชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
รังวัด  สอบเขต  แนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์และการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

55,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000

คาใช้จายในการเตรียม
การรับเสด็จ/เฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

คาใช้จายในการพัฒนา
หรือเสริมสร้างศักยภาพ
การดําเนินงานอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

64,000

คาใช้จายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารสวนตําบล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
รังวัด  สอบเขต  แนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์และการขึ้น
ทะเบียนที่ดิน

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

5,000 90,000

คาใช้จายในการเตรียม
การรับเสด็จ/เฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

คาใช้จายในการพัฒนา
หรือเสริมสร้างศักยภาพ
การดําเนินงานอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

64,000

คาใช้จายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารสวนตําบล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน

5,000

คาใช้จายในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุน สงเสริมหรือฝึก
อบรมอาชีพให้กับ
ราษฎรในพื้นที่

35,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศน์
มหาชาติ

10,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพและเชิดชูผู้สูง
อายุให้เป็นต้นแบบราก
เหง้าทางวัฒนธรรม

20,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
เข้าพรรษา

20,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน

5,000

คาใช้จายในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุน สงเสริมหรือฝึก
อบรมอาชีพให้กับ
ราษฎรในพื้นที่

35,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการประเพณี
บุญผเหวตฟังเทศน์
มหาชาติ

10,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพและเชิดชูผู้สูง
อายุให้เป็นต้นแบบราก
เหง้าทางวัฒนธรรม

20,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
เข้าพรรษา

20,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการสัปดาห์วัน
วิสาขบูชา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการอนุรักษ์
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ

10,000

คาใช้จายในโครงการ 
"หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย" ( OTOS)

15,000

คาธรรมเนียมศาลและ
คาใช้จายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินคดี

10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

75,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000

โครงการการเฝ้าระวัง
และป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยและบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน  1669

336,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการสนับ
สนุนโครงการอนุรักษ์
ทะนุบํารุงดํารงรักษาไว้
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ

10,000

คาใช้จายในโครงการ 
"หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย" ( OTOS)

15,000

คาธรรมเนียมศาลและ
คาใช้จายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินคดี

10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 145,000

โครงการการเฝ้าระวัง
และป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยและบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน  1669

336,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
ตามที่สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  
(คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

30,510

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

105,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 66,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,208,526

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,500 36,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  
(คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

30,510

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

105,400

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000 20,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 55,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 66,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,218,526

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,000 142,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 50,000 5,000 5,000 5,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000

คาไฟฟ้า 140,000 48,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 18,000

คาจัดซื้อเครื่องถาย
เอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิดขาว - ดํา

87,500

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.โคกศิลา

150,000

คาจัดซื้อชุดไมค์โครโฟน 56,100

คาจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์ขาพับหน้า
เหล็ก

26,000

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 8,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 10,000 85,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000

คาไฟฟ้า 188,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 18,000

คาจัดซื้อเครื่องถาย
เอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิดขาว - ดํา

87,500

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.โคกศิลา

150,000

คาจัดซื้อชุดไมค์โครโฟน 56,100

คาจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์ขาพับหน้า
เหล็ก

26,000

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 8,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายปรารถนา พรม
วัง -บ้านนายสงา หมูที่ 
4 บ้านคําบอน

กอสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายเลิง - นานาย
สัมพันธ์ บ้านคําบอน 
หมูที่ 4

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ้านนายสม
พงษ์ ฐานะ - บ้านนาย
บุญล้น  ชัยวงศ์  บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 8

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านโคกศิลา หมู
ที่ 7 จากถนนลาดยาง
ข้างโรงเรียนบ้านโคก
ศิลา - สุดเขตโรงเรียน
บ้านโคกศิลา (ตรงข้าม
หน้าบ้าน ผอ.สุพล  สุ
มาลัย) ชวงที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายปรารถนา พรม
วัง -บ้านนายสงา หมูที่ 
4 บ้านคําบอน

126,000 126,000

กอสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายเลิง - นานาย
สัมพันธ์ บ้านคําบอน 
หมูที่ 4

219,000 219,000

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ้านนายสม
พงษ์ ฐานะ - บ้านนาย
บุญล้น  ชัยวงศ์  บ้าน
โคกศิลา หมูที่ 8

392,000 392,000

กอสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. บ้านโคกศิลา หมู
ที่ 7 จากถนนลาดยาง
ข้างโรงเรียนบ้านโคก
ศิลา - สุดเขตโรงเรียน
บ้านโคกศิลา (ตรงข้าม
หน้าบ้าน ผอ.สุพล  สุ
มาลัย) ชวงที่ 1

358,000 358,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างศาลาประชาคม 
บ้านหนองโจด หมูที่ 5

ขุดลอกบอแฮ  บ้านโคก
ศิลา  หมูที่ 1

ซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองทุม 
หมูที่ 3

ปรับปรุงศาลาประชาคม 
 บ้านปลวก  หมูที่ 6

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู
บ้าน บ้านโคกศิลา หมูที่ 
2

ลงหินลูกรังถนนเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองทุม 
หมูที่ 3

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างศาลาประชาคม 
บ้านหนองโจด หมูที่ 5

421,000 421,000

ขุดลอกบอแฮ  บ้านโคก
ศิลา  หมูที่ 1

331,000 331,000

ซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองทุม 
หมูที่ 3

116,000 116,000

ปรับปรุงศาลาประชาคม 
 บ้านปลวก  หมูที่ 6

150,000 150,000

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู
บ้าน บ้านโคกศิลา หมูที่ 
2

347,000 347,000

ลงหินลูกรังถนนเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองทุม 
หมูที่ 3

157,000 157,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
3 แหง

1,667,400

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 4 บ้านคําบอน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
3 แหง

1,667,400

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 1 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 2 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 3 บ้านหนองทุม

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 4 บ้านคําบอน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 5 บ้านหนองโจด

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 6 บ้านปลวก

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
เจริญศิลป์

17,500

รวม 7,565,716 9,316,745 783,330 4,681,729 995,500 543,975 602,470 165,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 5 บ้านหนองโจด

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 6 บ้านปลวก

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 7 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
หมูที่ 8 บ้านโคกศิลา

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
เจริญศิลป์

17,500

รวม 4,594,535 351,000 29,600,000
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