


ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดกุง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดกุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลกุดกุง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,222,861.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,905,888.38 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,543,535.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,724,102.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,324.74 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 185,992.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 97,346.52 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 515,445.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 53,516.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,916,398.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,943,079.08 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 67,487.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,894,888.89 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,040,133.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,432,536.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,046,996.54 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,927,238.09 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,447,985.26 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 67,487.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,228,430.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกุดกุง
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 12,324.74 110,000.00 110,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

185,992.00 174,200.00 190,400.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 97,346.52 111,000.00 121,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

515,445.00 500,000.00 520,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 53,516.00 62,000.00 2,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,500.00 1,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 864,624.26 958,700.00 944,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,916,398.68 17,605,000.00 17,556,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,916,398.68 17,605,000.00 17,556,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,943,079.08 19,436,300.00 21,263,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,943,079.08 19,436,300.00 21,263,100.00

รวม 32,724,102.02 38,000,000.00 39,764,000.00



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 111,524 111,354 180,000 0 % 180,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,888 0 32,000 0 % 32,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,708,400 6,038,200 6,600,000 8.93 % 7,189,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,525,600 3,388,800 4,548,000 -21.64 % 3,564,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000

เงินสํารองจาย 343,350 242,753 414,363 11.95 % 463,900

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 370,018

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
กุดกุง

68,184 67,770 80,000 0 % 80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลกุดกุง

อําเภอคําเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 1/51



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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

182,619 185,256 371,274 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,950,565 10,040,133 12,231,637 11,885,118
รวมงบกลาง 9,950,565 10,040,133 12,231,637 11,885,118
รวมงบกลาง 9,950,565 10,040,133 12,231,637 11,885,118

รวมแผนงานงบกลาง 9,950,565 10,040,133 12,231,637 11,885,118
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

379,440 379,440 514,080 -0.02 % 514,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 31,560 31,560 31,560 0 % 31,560

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 31,560 31,560 31,560 0 % 31,560

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 2/51



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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,896,960 1,896,960 2,031,600 2,031,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,922,628 1,913,742 3,663,380 -63.03 % 1,354,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,810 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 231,467 210,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 515,255 372,960 945,440 -44.28 % 526,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,404 39,310 86,940 -42.86 % 49,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,745,564 2,536,012 4,989,760 2,224,720
รวมงบบุคลากร 4,642,524 4,432,972 7,021,360 4,256,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

43,000 61,000 85,000 135.29 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 139,100 153,600 240,000 4.17 % 250,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 3/51



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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,227 29,800 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 192,327 244,400 395,000 570,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 164,383 225,976 310,000 -9.68 % 280,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,900 0 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 29,084 8,684 130,000 -38.46 % 80,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 41,500 26,000 150,000 -46.67 % 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

คาธรรมเนียมกําจัดขยะ 151,188 0 0 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 6,720 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 4/51



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

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล
กุดกุง

0 0 250,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,800 19,790 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 401,855 287,170 1,250,000 730,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,255 77,102 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,512 12,175 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,680 11,600 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 115,960 31,800 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,835 39,160 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 272,242 171,837 310,000 290,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 183,518 192,329.07 250,000 0 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 2.14 17.12 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,949 2,727 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 80,499.2 69,207.6 104,000 -18.27 % 85,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 265,968.34 264,280.79 369,000 360,000
รวมงบดําเนินงาน 1,132,392.34 967,687.79 2,324,000 1,950,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 5/51



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 102,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 28,600 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม 0 28,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
ประตู (มอก.)

0 5,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 15,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 ชั้น 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องยนต์เรือท้องแบน 0 26,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 10,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 6/51



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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาว
ดํา(18 หน้า/นาที)

0 0 2,600 0 % 2,600

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 46,020.59 12,889.01 71,400 -1.96 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,520.59 259,289.01 992,900 72,600
รวมงบลงทุน 57,520.59 259,289.01 992,900 72,600

งบเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

0 6,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

0 0 6,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 6,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 10,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 10,000 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ถวายเป็นพระราชกุศล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0 5,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตเพื่อ
เป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
ปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561

1,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม 
2562

1,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

1,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต
โดยเสด็จพระราชกุศล

5,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 13,000 31,000 41,000 41,000
รวมงบเงินอุดหนุน 13,000 31,000 41,000 41,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,845,436.93 5,690,948.8 10,379,260 6,319,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 131,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 520,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 867,084 1,062,041 0 100 % 1,435,740

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 392,569 446,040 0 100 % 492,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,407 32,220 0 100 % 14,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,347,060 1,582,301 0 1,984,020
รวมงบบุคลากร 1,347,060 1,582,301 0 1,984,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 12,000 36,000 11.11 % 40,000

คาเชาบ้าน 115,900 138,000 162,000 11.11 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 115,900 150,000 208,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,148 97,360 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 54,280 60,000 66.67 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,884 27,364 90,000 11.11 % 100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 27,900 48,800 115,000 8.7 % 125,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,385 8,316 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 123,317 236,120 415,000 475,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,487.9 54,392.5 75,000 -13.33 % 65,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,862 48,867 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 4,000 50 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 46,349.9 103,259.5 159,000 131,000
รวมงบดําเนินงาน 285,566.9 489,379.5 782,000 836,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 51,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
ประตู(มอก.)

0 32,400 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 5,000 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

22,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA 0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
21.5 นิ้ว 

0 0 3,700 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA 0 36,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1

22,000 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,600 155,200 52,600 0
รวมงบลงทุน 51,600 155,200 52,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,684,226.9 2,226,880.5 834,600 2,820,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 605,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,529,663.83 7,917,829.3 11,213,860 10,265,580
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

96,400 23,000 92,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 96,400 23,000 92,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 96,400 23,000 152,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 96,400 23,000 152,000 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 264,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 264,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 264,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

28,282 6,240 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 
พ.ศ. 2564

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2564

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 190,000 5.26 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน

26,540 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 54,822 6,240 220,000 273,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 45,000
รวมงบดําเนินงาน 54,822 6,240 220,000 398,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 54,822 6,240 220,000 662,480
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 151,222 29,240 372,000 662,480

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,194,600 1,261,080 1,356,360 -41.19 % 797,640

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

เงินวิทยฐานะ 0 35,000 84,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 507,240 523,320 548,400 -80.31 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,420 63,420 63,420 -81.08 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,813,260 1,924,820 2,094,180 959,640
รวมงบบุคลากร 1,813,260 1,924,820 2,094,180 959,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 11,500 10,000 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 43,000 46,400 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,500 18,790 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,500 76,690 105,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 186,669 182,000 230,000 -91.3 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,612 6,270 50,000 -60 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 37,800 4,400 50,000 -40 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

335,170 308,310 301,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 800 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 575,251 501,780 671,500 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,307 6,909.6 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,275 0 0 0 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 677,603 626,491.48 686,400 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,789 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,780 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุการศึกษา 96,900 86,700 85,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 813,654 720,101.08 841,400 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 6,356.09 5,393.29 7,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,356.09 5,393.29 13,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,444,761.09 1,303,964.37 1,630,900 240,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(InK Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,300 150,000 0
รวมงบลงทุน 0 26,300 150,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลกุดกุง ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

1,157,000 1,119,000 1,120,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดกุง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ

10,000 15,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายงามตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริม
อาชีพ

10,000 15,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ

10,000 15,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนมวง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ

10,000 15,000 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหลามะเขียว ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริม
อาชีพ

10,000 15,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนสวนราชการตามโครงการสงเสริม
การศึกษาสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
กุดกุง 

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,207,000 1,194,000 1,215,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,207,000 1,194,000 1,215,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,465,021.09 4,449,084.37 5,090,080 1,199,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 994,392

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 455,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 45,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,621,332
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,621,332
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 230,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 279,125

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 589,125
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 592,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุการศึกษา 0 0 0 100 % 59,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 652,300
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 7,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 13,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,319,425

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 150,000

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดกุง 
ตามโครงการสงเสริมการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดกุง

0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลกุดกุง ตาม
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

0 0 0 100 % 1,050,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดกุง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายงาม ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริม
อาชีพ

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนมวง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหลามะเขียว ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริม
อาชีพ

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,425,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,425,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 4,515,757
รวมแผนงานการศึกษา 4,465,021.09 4,449,084.37 5,090,080 5,715,397

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 300,840 315,480 309,000 14.73 % 354,525

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 503,418 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 55,936 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 660,840 874,834 909,000 954,525
รวมงบบุคลากร 660,840 874,834 909,000 954,525

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 9,000 130,000 7.69 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 9,000 140,000 170,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 680,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 495,850 648,725 720,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,512 0 20,000 -50 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,600 600 30,000 -33.33 % 20,000

คาธรรมเนียมกําจัดขยะ 0 160,560 180,000 0 % 180,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการธนาคารขยะสร้างรายได้ภายใน
ชุมชน/หมูบ้าน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

33,000 23,100 37,000 0 % 37,000

โครงการอบรมให้ความรู้และการบริหาร
จัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการตาม
หลัก3RS

48,800 33,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,000 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 590,762 866,485 1,137,000 1,067,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 8,488 9,111 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,600 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 83,104 110,000 -27.27 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,885 159,555 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,170 7,610 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 9,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 122,543 369,980 210,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 713,305 1,245,465 1,487,000 1,417,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 1,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 2,400,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย 0 29,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 85,376.53 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 142,176.53 200,000 2,550,000
รวมงบลงทุน 5,000 142,176.53 200,000 2,550,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

140,000 140,000 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,519,145 2,402,475.53 2,736,000 5,061,525
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,519,145 2,402,475.53 2,736,000 5,061,525
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 291,000 130,672 518,660 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 72,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 8,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,000 210,672 638,660 0
รวมงบบุคลากร 411,000 210,672 638,660 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 2,000 18,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 20,000 120,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,300 9,600 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,300 31,600 168,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,130 2,632 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 6,700 3,900 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,830 6,532 85,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,456 4,441 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,200 8,100 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 18,656 12,541 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 43,786 50,673 303,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
ประตู

0 0 7,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 4,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1

0 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 35,300 11,300 0
รวมงบลงทุน 0 35,300 11,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 454,786 296,645 952,960 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 763,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 925,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 925,080

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  16:07 หน้า : 34/51



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 115,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลกุดกุง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมผู้สูงวัยใสใจสุขภาพดี 15,220 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลกุดกุง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 15,220 0 50,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 15,220 0 50,000 270,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,220 0 50,000 1,195,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 470,006 296,645 1,002,960 1,195,080

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 170,906.48 147,840 604,023 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 39,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 146,880 241,029 268,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,540 18,068 23,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 330,326.48 406,937 934,563 0
รวมงบบุคลากร 330,326.48 406,937 934,563 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 40,000 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 40,000 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 583,000 572,000 700,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,300 1,200 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 18,010 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 587,300 591,210 780,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,192 10,732 30,000 -100 % 0
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,400 90,640 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 192,660 590,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 143,000 99,996 160,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,590 10,500 20,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 7,000 0 0 % 0

วัสดุอื่น 8,190 74,815 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 166,372 486,343 1,000,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,214,565.1 1,443,459.88 1,800,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,214,565.1 1,443,459.88 1,800,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,968,237.1 2,561,012.88 3,700,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
ประตู(มอก.)

0 5,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ดีเซล 0 79,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อปัมแชดูดน้ํา(ไดโว) 0 10,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อปัมซับเมอร์สสําหรับระบบประปา 0 58,600 60,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําสําหรับระบบประปา
หมูบ้าน

11,000 22,000 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ 0 2,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา(18 
หน้า/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 236,000 36,572.55 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 248,500 216,672.55 318,900 0
รวมงบลงทุน 248,500 216,672.55 318,900 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนคาหม้อแปลงไฟฟ้า(สถานี
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าที่1) บ้านทรายงาม 
หมูที่่ 5

0 82,985.26 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 82,985.26 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 82,985.26 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,547,063.58 3,267,607.69 4,953,463 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,547,063.58 3,267,607.69 4,953,463 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมและองค์การ
บริหารสวนตําบลพบประชาชน

5,720 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมกลุมทอผ้า หมู 6 บ้าน
ใหมมงคล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพทอผ้าตําบลกุด
กุง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ หมู 3 บ้านนาโพธิ์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะกลุมอาชีพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะกลุมอาชีพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

19,190 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,910 0 20,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 24,910 0 20,000 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพในตําบลกุดกุง 0 0 0 100 % 40,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสงเสริมกลุมอาชีพในตําบลกุดกุง 0 0 35,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 35,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 35,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 24,910 0 55,000 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24,910 0 55,000 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 119,994 119,994 0 100 % 120,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็ก
เยาวชนอายุไมเกิน 14 ปี

30,000 30,000 50,000 0 % 50,000
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โครงการสนามเด็กเลนสร้างปัญญา 0 99,580 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 149,994 249,574 150,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 149,994 249,574 150,000 270,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 149,994 249,574 150,000 270,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้าคายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เด็กนักเรียน/เยาวชนในตําบลกุดกุง

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือประจําปี 99,570 150,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอ
เสื่อกก เด็ก/เยาวชนในตําบลกุดกุง

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
สําหรับเด็ก/เยาวชนตําบลกุดกุง

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 119,570 150,000 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 119,570 150,000 80,000 80,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆในตําบลกุดกุง

0 0 0 100 % 70,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆในตําบลกุดกุง

50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 70,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 169,570 150,000 80,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 319,564 399,574 230,000 420,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 699,120

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 254,280
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 33,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,028,820
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,028,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 1,800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,800,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,610,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
คลองสงน้ําทรายงาม 1  บ้านทรายงาม หมู 
5 

199,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางละมร บ้านเหลามะเขียว หมู 4

0 97,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแตงให้เรียบ(สายหนองไขนุน) 
บ้านกุดกุง หมูที่ 1

0 95,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน(ขุด
เจาะบอบาดาล)

0 0 75,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทางถนน คสล.(สายบ้าน
โนนมวง-บ้านกุดกุง) บ้านโนนมวง หมูที่ 2

0 119,000 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลสําหรับประปา
หมูบ้าน บ้านกุดกุง หมูที่ 1

0 36,800 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลสําหรับระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้านใหมมงคล หมู 6

69,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงคันดินกั้นน้ําพร้อมเกรด
ปรับแตงให้เรียบสายหนองกุดกง บ้านโนน
มวง หมู 2,7

0 40,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเกรดปรับ
แตงให้เรียบ(สายฝั่งห้วยเกาแดง) บ้านทราย
งาม หมูที่ ๕

0 92,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแตงให้เรียบ บ้านกุดกุง หมู 1 
ถนนสายโคกยายสุม

139,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแตงให้เรียบ บ้านโนนมวง หมู 7 
ถนนสายหนองผํา - หนองบักจับ

98,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแตงให้เรียบ บ้านเหลามะเขียว 
หมู 4 ถนนสายจากหมูบ้าน - สํานักสงฆ์

16,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแตงให้เรียบ บ้านเหลามะเขียว 
หมู 4 ถนนสายหนองตาแพง

181,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ไหลคลองอ้อมแก้ว บ้านใหมมงคล หมูที่ 6

128,700 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแตงให้เรียบ(สายจากทาช้าง-ทา
สะพง) บ้านกุดกุง หมู 1

0 198,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าที่ 1 บ้านทรายงาม หมูที่ 5

0 206,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมเท 
คสล.ทับหลังทอระบาย(สายกลางหมูบ้าน) 
บ้านกุดกุง หมู ๑ 

0 8,000 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําคสล.พร้อมบอพัก
น้ําคสล. (สายบ้านนาโพธิ์ - บ้านลุมพุก 
ตําบลลุมพุก) บ้านนาโพธิ์ หมูที่ 3

0 137,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมเท คสล.ทับหลังทอระบาย
น้ํา(สายรอบหมูบ้านด้านทิศตะวันออก) 
บ้านโนนมวง หมู 7

0 13,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวถนน คสล.ยกระดับ(สาย
หน้าโรงเรียนบ้านทรายงาม) บ้านทรายงาม 
หมูที่ 5

0 49,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 831,700 1,092,300 75,000 0
รวมงบลงทุน 831,700 1,092,300 75,000 100,000

รวมงานก่อสร้าง 831,700 1,092,300 75,000 3,738,820
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 831,700 1,092,300 75,000 3,738,820
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 14,470 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ (อพ.สธ.)

0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 14,470 0 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 14,470 0 40,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 14,470 0 40,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 14,470 0 40,000 30,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่่งบริการ 0 0 0 100 % 310,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 310,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อปัมซับเมอร์สสําหรับระบบประปา 0 0 0 100 % 60,000

คาจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําสําหรับระบบประปา
หมูบ้าน

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 190,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 190,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 690,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 690,000

รวมทุกแผนงาน 27,823,330.5 29,894,888.89 38,000,000 39,764,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกุดกุง

อําเภอคําเขื่อนแกว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,764,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,885,118 บาท
งบกลาง รวม 11,885,118 บาท

งบกลาง รวม 11,885,118 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางใน
สังกัด
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.20
 ของคาจางทั้งป (มกราคม-ธันวาคม) เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,189,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ ตําบลกุดกุง เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,564,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสรางสวัสดิการทางสังคมสําหรับผู
พิการตําบลกุดกุง เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยโรคเอดสในตําบลกุดกุง
 เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 463,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ในการชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนใน
เหตุการณที่ไมอาจคาดหมายไวลวงหนาแกประชาชน เชน ปัญหา
จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สาธารณภัย ฯลฯ

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 370,018 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น(กบท.) 
เป็นไปตาม
1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลกุดกุง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลกุดกุง
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ
.2559

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,319,840 บาท

งบบุคลากร รวม 4,256,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,031,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 31,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  และรองนายกองคการ  
บริหารสวนตําบลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 31,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ  บริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,224,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,354,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เงินเดือนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
- เงินเดือนเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-คาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
การหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 37) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่  23  มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  แยกเป็น
-เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เงินประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
การหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 37) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่  23  มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 526,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจางสํานักปลัดดังนี้
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
- คาจางพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง นักการภารโรง
- คาจางพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป 
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 49,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเพิ่มรายเดือนของพนักงานจางของสวน
ราชการแยกเป็น
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานธุรการ
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง นักการ
ภารโรง
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน
ทั่วไป 
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 1,950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  แกพนักงานสวนตําบลผู
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  แกผูบริหารทองถิ่น ที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาพนักงาน
ความสะอาด อบต. คาถายเอกสาร,เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  คา
รับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและเผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ
อื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน 20,000บาท
 เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ
หรือเอกชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
-คารับรองเกี่ยวกับการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล       จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร ฯลฯ  ตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:06:15 หนา : 14/125



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนทองถิ่น  พนักงาน
จาง  ไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับ
การเดินทางไปราชการตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผู
บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. เชน คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมในการสงพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  คณะผูบริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต
. ไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ    
เลือกตั้งกําหนด เชน เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร    คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม    คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 78)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวน
ตําบล เครื่องตัดหญา  เครื่องพนหมอกควัน หรือกรณีขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงานอื่น  เพื่อแกปัญหาใหกับ
ประชาชน    ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร หมึกปริ้น แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัต
ชีทฟดเดอร  เมาส  พรินเตอร
สวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่อง
อานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุด
กุง เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชา
หมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคา
ธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 72,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา(18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา(18
 หนา/นาที)   จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด
ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน รถยนตสวน
กลาง  ไดแก การทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม เปลี่ยนกระบะทาย ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 41,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 41,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสืออําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว 924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 84)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสืออําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว 924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 85)

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
ประจําป พ.ศ. 2565

จํานวน 10,000 บาท

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสืออําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว 924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 85)
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โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร

จํานวน 10,000 บาท

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสืออําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว 924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 85)

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 5,000 บาท

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสืออําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว 924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 85)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 520,400 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
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4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน  คาถายเอกสาร,เย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและ
เผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
)คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  ไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล  เชน คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมในการสง
พนักงานสวนตําบล ไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดประชุม
ประชาคมฯ เพื่อจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ และคณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัมนา
ทองถิ่น โดยจายเป็นคาใชจาย เชน คาป้าย
โครงการ วัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวาง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 76)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ   เชน ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัตชีท
ฟดเดอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,820,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,984,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,984,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,435,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง
- เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี
- เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได
- เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  แยกเป็น
-เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
การหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 37) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่  23  มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจางดังนี้
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัด
เก็บรายได
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 14,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางดังนี้
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัด
เก็บรายได
- คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

งบดําเนินงาน รวม 836,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
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คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  แกพนักงานสวนตําบลผู
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาบุคคลภาย
นอกชวยปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร,เย็บหนังสือ เขาปก
หนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและเผยแพร ( ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)คาเบี้ย
ประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเพือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุ
งไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมใน
การสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 131,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมา

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:06:16 หนา : 40/125



ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใหแบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัตชีท
ฟดเดอร  เมาส  พรินเตอรสวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาลวเปด – ปดแก็ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:06:16 หนา : 43/125



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 605,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือคณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาบุคคลภาย
นอกชวยปฏิบัติราชการ คาถายเอกสาร,เย็บหนังสือ เขาปก
หนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและเผยแพร ( ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)คาเบี้ย
ประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุ
งไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมใน
การสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ไปฝึกอบรมสัมมนา คา
ธรรมเนียมในการสง ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน   ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัตชีท
ฟดเดอร  เมาส  พรินเตอรสวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 662,480 บาท

งบบุคลากร รวม 264,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 264,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  เจา
พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
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งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือคณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
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ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน  คาถายเอกสาร,เย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและ
เผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
)คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวน
ทองถิ่น  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดกุงไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล อปพร.เชน คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมในการ
สงพนักงานสวนตําบล อปพร.ไปฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฯโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับ คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 71)
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โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฯโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับ คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
-เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 71)
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฯโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
เชาอุปกรณตาง ๆในการฝึกอบรม คาเครื่องแตงกาย คาของ
สมนาคุณ ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาป้าย และคาใชอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 71)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ดังนี้
ก. วัสดุคงทน   ไดแก  เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง ถุง
มือ ถุงเทา รองเทา หมวก ผาพันคอ ฯลฯ
ข. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว อป
พร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง ดังนี้
ก. วัสดุคงทน   ไดแก  วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง ทอ
สายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด ถัง ไมตบ
ไฟ) ฯลฯ
ข. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,199,640 บาท

งบบุคลากร รวม 959,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 959,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 797,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือนผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เงินเดือนนักวิชาการศึกษา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
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2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับเงินประจําตําแหนง  ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  แยกเป็น
-เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
การหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 37) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่  23  มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจางทั่วไปในสังกัด กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร,เย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและ
เผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
)คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง  ไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ไปฝึก
อบรมสัมมนา ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัตชีท
ฟดเดอร  เมาส  พรินเตอร
สวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่อง
อานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,515,757 บาท
งบบุคลากร รวม 1,621,332 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,332 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 994,392 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ตําแหนง
ครู  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานสวนตําบลใน
สังกัด ตําแหนงครู  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
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4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 455,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:06:17 หนา : 70/125



เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 45,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
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หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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งบดําเนินงาน รวม 1,319,425 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  แกพนักงานสวนตําบลผู
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 589,125 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาเวรยามฯ
ประจํา ศพด. ในความรับผิดชอบของอบต.กุดกุง คาถาย
เอกสาร,เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคา
โฆษณาและเผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ)คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุ
งไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ไปฝึก
อบรมสัมมนาฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 279,125 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายการบริหารสถานศึกษาดังนี้
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ของ ศพด. 3
 แหง  จํานวนเด็ก 35 คน อัตรามื้อละ  21 บาท จํานวน 245
 วัน รวม 180,075  บาท
2) คาหนังสือเรียน(3-5 ป) จํานวน 35คนๆละ 200
 บาท  จํานวน 7,000 บาท
3) คาอุปกรณการเรียน (3-5 ป) จํานวนเด็ก 35 คนๆละ200
 บาท จํานวน 7,000 บาท
4)  คาเครื่องแบบนักเรียน (3-5 ป)  จํานวนเด็ก 35 คนๆละ 300
 บาท จํานวน 10,500 บาท
5) คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(3-5 ป) จํานวนเด็ก 35 คนๆ
ละ430 บาท จํานวน 15,050 บาท
6) คาจัดการเรียนการสอน (3-5 ป) จํานวนเด็ก 35 คนๆละ1,700
 บาท จํานวน 59,500 บาท
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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ค่าวัสดุ รวม 652,300 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 592,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  วัสดุอาหารเสริม(นม) วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูปฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการศึกษา จํานวน 59,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน(ราย
หัว) ของ ศพด.ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดกุง จํานวน 3
 แหง
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับ ศพด.ในสังกัดขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดกุง
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับ ศพด.ในสังกัดขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดกุง
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เชน อาคาร รั้ว และครุภัณฑอื่น ฯลฯ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,425,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,425,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดกุง ตามโครงการสงเสริมการ
ศึกษาสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดกุง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดกุง เพื่อจัด
หาครูผูสอนใหครบทุกชั้นเรียน   จํานวน 5 แหง ดังนี้
1)โรงเรียนบานกุดกุง
2) โรงเรียนบานโนนมวง
3) โรงเรียนบานนาโพธิ์
4) โรงเรียนบานเหลามะเขียว
5) โรงเรียนบานทรายงาม
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
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อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลกุดกุง ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน

จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดกุง ตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลาง
วัน) สําหรับโรงเรียน จํานวน 5 แหง ดังนี้
1)โรงเรียนบานกุดกุง
2) โรงเรียนบานโนนมวง
3) โรงเรียนบานนาโพธิ์
4) โรงเรียนบานเหลามะเขียว
5) โรงเรียนบานทรายงาม
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563

อุดหนุนโรงเรียนบานกุดกุง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสง
เสริมอาชีพ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานกุดกุง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
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อุดหนุนโรงเรียนบานทรายงาม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สงเสริมอาชีพ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทรายงามตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563

อุดหนุนโรงเรียนบานนาโพธิ์ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสง
เสริมอาชีพ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานาโพธิ์ ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
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อุดหนุนโรงเรียนบานโนนมวง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสง
เสริมอาชีพ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโนนมวง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563

อุดหนุนโรงเรียนบานเหลามะเขียว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสงเสริมอาชีพ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเหลามะเขียว ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมอาชีพ
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,061,525 บาท

งบบุคลากร รวม 954,525 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 954,525 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 354,525 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุข
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
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. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัด ดังนี้
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3
 อัตรา
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 25588 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางของสวน
ราชการแยกเป็น
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน
ประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 25588 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3) คาตอบแทนอาสาสมัครนักบริบาลทองถิ่น  ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 1,067,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาบุคคลภาย
นอกชวยปฏิบัติราชการ คาจางเหมาพนักงานประจําศูนยกูชีพกู
ภัย  คาถายเอกสาร,เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร จัด
ทําป้ายคาโฆษณาและเผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนิน
การคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุ
งไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ไปฝึก
อบรมสัมมนา ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาธรรมเนียมกําจัดขยะ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดกุง
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ
.2548

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
น้ํายาเคมีพนหมอกควัน คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการพนหมอก
ควัน คาจางเหมาพนหมอกควัน คาทรายอะเบท และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1หนา 68)
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โครงการธนาคารขยะสรางรายไดภายในชุมชน/หมูบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 80)

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา ฯ เชน คาตอบแทนผูสํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียน
สัตว คาวัคซีน คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยว
กับโครงการ
เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 68)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 25/8/2564  15:06:17 หนา : 92/125



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล รถ
ยนตกูชีพกูภัย รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญา  เครื่องพนหมอก
ควัน หรือกรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงาน
อื่น  เพื่อแกปัญหาใหกับประชาชน    ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน สําลี ผาพัน
แผล เวชภัณฑ ยา แอลกอฮอล ถุงมือ หนากากอามัย  ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื์อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ ถุง
เทา รองเทา หมวก  เครื่องแตงกายสําหรับกวาดถนน เสื้อสะทอน
แสง ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง พิมพแบบ
เลเซอร  แผนกรองแสง  กระดาษ
ตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมน
บอรด  เมมโมรี่ชิปคัตชีทฟดเดอร เมาส พรินเตอร สวิ
ตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่อง
อานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 2,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,550,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย คุณลักษณะเฉพาะไมต่ํากวา
เกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03 ลําดับที่ 3 หนา 97)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน รถบรรทุก
ขยะ รถกูชีพกูภัย  ไดแก การทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยระบบ
ไฮดรอลิก เปลี่ยนเครื่องยนตใหม เปลี่ยนกระบะทาย ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมุบานละ 20,000 บาท จํานวน 7 หมูบาน
เป็นไปตาม
1) หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0023.3/ว13711 ลงวันที่ 14
 พฤศจิกายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 87)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,195,080 บาท

งบบุคลากร รวม 925,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 925,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 763,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
- เงินเดือนผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
- เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใน
สังกัด ดังนี้
- เงินเดือนผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
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เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัด ดังนี้
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 25588 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางใน
สังกัด ดังนี้
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 25588 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือ
คณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  แกพนักงานสวนตําบลผู
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร,เย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและ
เผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
)คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง  ไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ไปฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลกุดกุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561--2565 ลําดับที่ 1 หนา 72)

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลกุดกุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ  ป้ายรณรงค คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561--2565 ลําดับที่ 2 หนา 72)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร หมึกปริ้น แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัต
ชีทฟดเดอร  เมาส พรินเตอร  สวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมกลุมทอผา หมู 6 บานใหมมงคล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12หนา 83)
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โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพทอผายอมสีธรรมชาติ หมู 3 บานนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12หนา 83)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะกลุมอาชีพและภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หนา 81)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพในตําบลกุดกุง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสงเสริมกลุมอาชีพในตําบลกุดกุง ดังนี้
1) อุดหนุนกลุมอาชีพยอมผาสีธรรมชาติ บานนาโพธิ์  หมู 3
  จํานวน  5,000 บาท
2) อุดหนุนกลุมอาชีพผลิตภัณฑทอเสื่อกก บานโนนมวง หมู 2
 จํานวน 5,000 บาท
3) อุดหนุนกลุมอาชีพทอผาสวยงาม บานทรายงาม หมู 5
 จํานวน 5,000 บาท
4) อุดหนุนกลุมอาชีพทอเสื่อกก บานกุดกุง หมู 1 จํานวน 5,000
 บาท
5) อุดหนุนกลุมอาชีพจักสานจากกก บานโนนมวง หมู 7
 จํานวน 5,000 บาท
6) อุดหนุนกลุมอาชีพเจียระไนพลอย บานเหลามะเขียว หมู 4
 จํานวน 5,000 บาท
7) อุดหนุนกลุมอาชีพเลี้ยงแพะตําบลกุด กุง จํานวน 5,000 บาท
8) อุดหนุนกลุมสตรีทอผา  บานกุดกุง หมู 1 จํานวน 5,000 บาท
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561--2565 ลําดับที่ 1 หนา 81)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ อุปกรณกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คา
ถวยรางวัล เงินรางวัล  คาอาหาร คาสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
เกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่  2 หนา 73)

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเด็กเยาวชนอายุไมเกิน 14 ป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ อุปกรณกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คา
ถวยรางวัล เงินรางวัล  คาอาหาร คาสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
เกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่  3 หนา 73)
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โครงการสนามเด็กเลนสรางปัญญา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่  4 หนา 73)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กนักเรียน/เยาวชนใน
ตําบลกุดกุง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาสถานที่ คา
ป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 74)
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โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสําหรับเด็ก/เยาวชนตําบลกุด
กุง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นตามโครงการฯ เชน คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นเกี่ยวกับโครงการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หนา 74)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีและวัฒนธรรมตางๆในตําบลกุดกุง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีและวัฒนธรรม
ตางๆในตําบลกุดกุงทั้ง 7 หมูบาน  หมูบานละ 10,000 บาท
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 86)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,738,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,028,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,028,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 699,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลในสังกัด ดังนี้
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- เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง
-เงินเดือนนายชางโยธา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
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เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับเงินประจําตําแหนง  ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  แยกเป็น
-เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
การหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 37) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่  23  มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 254,280 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของพนักงานจางในสังกัด ดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 25588 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางของสวน
ราชการแยกเป็น
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยนายชางโยธา
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 25588 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 2,610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไดรับ
คาตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156
 ลว 19 กันยายน 2560และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนหรือคณะกรรมการ
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  แกพนักงานสวนตําบลผู
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และแกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาพนักงาน
ประจําสถานีสูบน้ํา คาถายเอกสาร,เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  คา
รับวารสาร จัดทําป้ายคาโฆษณาและเผยแพร ( รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ)คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ
อื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่น  พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุ
งไดแก  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คา
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมใน
การสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ไปฝึกอบรมสัมมนา 
ตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  ซอมแซมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ   
  ค. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ดังนี้ แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม ชะแลง สี ปูนซีเมนต  ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป  สังกะสี ตะปู ปูนขาว ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก คาแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร หมึกปริ้น แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิปคัต
ชีทฟดเดอร  เมาส  พรินเตอร
สวิตชิ่งบ็อกซ  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  เครื่อง
อานขอมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟ้าที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดกุง 
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ  เชน คาป้าย คา
อาหาร คาใชจายในการสํารวจ จัดทําพิกัด และคาใชจายที่จําเป็น
เกี่ยวกับโครงการ
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว1425  ลงวันที่ 4 เมษายน  2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 79)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 690,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่่งบริการ จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาพนักงาน
เปด-ปด น้ําประปา   คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการ
แพทย เชน คลอรีน สารสม ฯลฯ
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ําตะแกรงกันสวะ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อปัมซับเมอรสสําหรับระบบประปา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซับเมอรสสําหรับระบบประปาหมูบานใน
ความรับผิดชอบของ อบต.กุดกุง ทั้ง
หมด ขนาด 1.5HP,2HP, 3HP

คาจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําสําหรับระบบประปาหมูบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําสําหรับระบบประปาหมูบาน
ในความรับผิดชอบของ อบต.กุดกุง ทั้งหมด ขนาด  3HP อุปกร
ณืประกอบของเครื่องมอเตอรตองมีชุดพรอมที่จะใชงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน ซอมแซมโครงสรางหลักของระบบประปาหมูบาน และ
ครุภัณฑอื่นใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
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