
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน  
เขต/อ าเภอ ราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ 
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หมู่ 6  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล เมืองแคน 
 

  เขต/อ าเภอ ราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  33160  
       
   

 

พื้นที่ 47.80 ตารางกิโลเมตร  
   

 

ประชากรทั้งหมด 6,431 คน  
ชาย 3,225 คน  
หญิง 3,206 คน  

   
 

   
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565  
    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 
 

  

     

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

             
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
     
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 42,614,427.24 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 62,638,098.76 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,658,995.97 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 

19,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 41,576,269.51 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 39,124.64 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 12,340.90 บาท 

   หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 92,572.07 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

จ านวน 9,125.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 600.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,441,517.74 บาท 



 

 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 22,980,989.16 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,745,230.00 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 33,820,724.29 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 12,829,967.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 15,524,036.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,183,582.67 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,283,138.62 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,763,760.00 

บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 4,600,500.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

        
               

  รายรับจริง ประมาณการ   
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566   
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

5,394.31 7,149.64 10,000.00 320.00 % 42,000.00 
  

     ภาษีป้าย 26,352.00 31,975.00 32,000.00 9.38 % 35,000.00   
รวมหมวดภาษี

อากร 
31,746.31 39,124.64 42,000.00     77,000.00 

  
หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

            

  
     ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการ
ขายสุรา 

1,251.30 1,134.90 1,300.00 -3.85 % 1,250.00 
  

     ค่าธรรมเนียม
ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
มาตรา 9 

400.00 170.00 400.00 -12.50 % 350.00 

  
     ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

190.00 480.00 300.00 66.67 % 500.00 
  

     ค่าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ 

0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
  

     ค่าปรับ
ผู้กระท าผิด

0.00 400.00 0.00 100.00 % 400.00 
  



 

 

กฎหมายจราจร
ทางบก 
     ค่าปรับการ
ผิดสัญญา 

44,553.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
  

     ค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้า
ส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

56,000.00 9,000.00 56,000.00 0.89 % 56,500.00 

  
     ค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

1,892.20 1,136.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
  

รวมหมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

104,286.50 12,340.90 100,000.00     101,000.00 

  
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

            
  

     ดอกเบี้ย 126,431.50 92,572.07 126,500.00 -11.46 % 112,000.00   
รวมหมวดรายได้

จากทรัพย์สิน 
126,431.50 92,572.07 126,500.00     112,000.00 

  
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค 
และกิจการ
พาณิชย์ 

            

  
     รายได้จาก
ประปา 

0.00 9,125.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
  

รวมหมวดรายได้
จาก

สาธารณูปโภค 
และกิจการ

พาณิชย์ 

0.00 9,125.00 10,000.00     10,000.00 

  
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

            
  

     รายได้
เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

4,950.00 600.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 
  

รวมหมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

4,950.00 600.00 1,000.00     2,000.00 
  



 

 

หมวดภาษี
จัดสรร 

            
  

     ภาษีรถยนต์ 270,980.03 282,760.95 271,000.00 5.17 % 285,000.00   
     
ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

8,676,622.94 9,989,044.33 9,400,000.00 4.83 % 9,854,000.00 

  
     
ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,341,169.78 2,606,418.79 2,400,000.00 8.33 % 2,600,000.00 

  
     ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

33,736.53 29,457.61 37,000.00 -5.41 % 35,000.00 
  

     ภาษี
สรรพสามิต 

4,914,832.07 5,179,551.03 5,700,000.00 -8.77 % 5,200,000.00 
  

     ค่าภาคหลวง
แร่ 

43,249.80 45,924.53 46,000.00 0.00 % 46,000.00 
  

     ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม 

43,683.58 28,584.50 50,000.00 -30.00 % 35,000.00 
  

     ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

462,079.00 279,776.00 530,000.00 -24.53 % 400,000.00 

  
รวมหมวดภาษี

จัดสรร 
16,786,353.73 18,441,517.74 18,434,000.00     18,455,000.00 

  
หมวดเงิน
อุดหนุน 

            
  

     เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,382,743.00 22,980,989.16 24,058,310.00 7.01 % 25,745,000.00 
  

รวมหมวดเงิน
อุดหนุน 

22,382,743.00 22,980,989.16 24,058,310.00     25,745,000.00 
  

รวมทุกหมวด 39,436,511.04 41,576,269.51 42,771,810.00     44,502,000.00   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ 

       
              

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

แผนงานงบกลาง              
งบกลาง              
  งบกลาง              
  งบกลาง              
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 125,553.00 106,797.00 173,530.00 -11.42 % 153,720  
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 7,320.00 -10.33 % 6,564  

    
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา 

419,720.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการโครงการอ่ืน ๆ 

0.00 0.00 0.00 100 % 400 
 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
8,812,500.0

0 
9,192,500.00 8,169,600.00 27.14 % 10,386,700 

 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 
2,704,800.0

0 
2,753,400.00 2,511,400.00 24.19 % 3,119,000 

 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 36,000.00 48,000.00 25 % 60,000  
    เงินส ารองจ่าย 51,359.25 285,032.00 500,000.00 0 % 500,000  
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน              

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0.00 0.00 434,480.00 -13.66 % 375,140 
 

      
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ (ช.ค.บ.) 

0.00 0.00 139,790.00 -100 % 0 
 



 

 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,505.00 6,704.00 0.00 0 % 0  

      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลเมืองแคน 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

      
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

80,964.00 80,730.00 90,000.00 0 % 90,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

178,252.55 368,804.00 0.00 0 % 0 
 

    เงินช่วยพิเศษ              

      
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

0.00 0.00 30,000.00 100 % 60,000 
 

รวมงบกลาง 
12,415,653.

80 
12,829,967.0

0 
12,124,120.0

0 
    

14,771,52
4  

รวมงบกลาง 
12,415,653.

80 
12,829,967.0

0 
12,124,120.0

0 
    

14,771,52
4  

รวมงบกลาง 
12,415,653.

80 
12,829,967.0

0 
12,124,120.0

0 
    

14,771,52
4  

รวมแผนงานงบกลาง 
12,415,653.

80 
12,829,967.0

0 
12,124,120.0

0 
    

14,771,52
4  

แผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารทั่วไป              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 
 

    
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
 

    
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

85,470.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 
 

    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,386,683.0
0 

2,318,400.00 2,577,600.00 -46.93 % 1,368,000 

 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
3,070,473.0

0 
3,003,120.00 3,262,320.00     2,052,720 

 



 

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

2,930,580.0
0 

3,227,440.00 2,702,760.00 5.98 % 2,864,400 
 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

153,720.00 153,720.00 138,000.00 0 % 138,000 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
1,133,230.0

0 
1,277,149.00 723,240.00 1.43 % 733,560 

 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 144,168.00 139,727.00 76,800.00 -14.06 % 66,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
4,529,698.0

0 
4,966,036.00 3,808,800.00     3,969,960 

 

รวมงบบุคลากร 
7,600,171.0

0 
7,969,156.00 7,071,120.00     6,022,680 

 
  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 453,000.00 -82.34 % 80,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 71,500.00 78,000.00 78,000.00 23.08 % 96,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000 
 

รวมค่าตอบแทน 86,400.00 90,500.00 586,000.00     231,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแคน 

0.00 23,000.00 0.00 0 % 0 
 

      

ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่
มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 



 

 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 1,272.00 1,500.00 10,000.00 0 % 10,000  
      ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 46,077.35 36,561.39 42,000.00 0 % 42,000  

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ 
หรือประชาสัมพันธ์งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 1,400.00 0.00 0 % 0 
 

      ค่าตักสิ่งปฎิกูล 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000  

      
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

91,600.00 46,500.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลางของ อบต. 

11,540.76 14,658.80 36,000.00 0 % 36,000 
 

      
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พาน
ประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่ม
เงินพุ่มทอง 

0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

12,146.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

      ค่ารับวารสารหนังสือ 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

1,000.00 7,600.00 30,000.00 83.33 % 55,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน 

0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
 

      

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหาร 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่
เว็บไซต์ อบต. 

3,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

58,477.00 49,500.00 150,000.00 0 % 150,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา

0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0 
 



 

 

ความปลอดภัยประจ าที่
เลือกตั้ง 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 158,000.00 -5.06 % 150,000 
 

      

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและทัศนศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

219,095.00 0.00 300,000.00 -16.67 % 250,000 

 

      
โครงการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 319,590.00 -84.35 % 50,000 
 

      

โครงการส่งเสริมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตใน 
การปฏิบัติงานของบุคคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 

      

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้อง ถิ่นพนักงานส่วน
ต าบล พนัก งานจ้าง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการอบมให้ความรู้ด้าน
กฏหมายเบื้องต้น 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 47,290.00 43,930.00 50,000.00 0 % 50,000  
รวมค่าใช้สอย 491,998.11 226,650.19 1,206,590.00     910,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 68,398.00 55,776.00 200,000.00 -25 % 150,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 19,987.00 17,652.00 20,000.00 0 % 20,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,223.45 20,964.00 10,000.00 100 % 20,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,090.00 43,600.00 50,000.00 0 % 50,000  



 

 

รวมค่าวัสดุ 159,698.45 137,992.00 294,000.00     264,000  
  ค่าสาธารณูปโภค              
    ค่าไฟฟ้า 156,788.09 147,574.43 240,000.00 4.17 % 250,000  
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  
    ค่าบริการโทรศัพท์ 2,585.12 2,604.38 5,000.00 0 % 5,000  
    ค่าบริการไปรษณีย์ 1,041.60 3,521.00 15,000.00 0 % 15,000  
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,572.66 84,349.20 120,000.00 0 % 120,000  

    
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 236,987.47 238,049.01 390,000.00     400,000  
รวมงบด าเนินงาน 975,084.03 693,191.20 2,476,590.00     1,805,000  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ี 

5,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ีของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคน 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

      จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) 6,900.00 0.00 0.00 0 % 0  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              

      
ล าโพงอเนกประสงค์พร้อม
แอมป์ 1 ชุด 

8,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              

      
เครื่องโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาด 4000ANSI 

0.00 0.00 33,600.00 -100 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

14,000.00 0.00 8,900.00 -100 % 0 
 

      คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0  
      คอมพิวเตอร์ส านักงาน 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0  



 

 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

32,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

2,040.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,940.00 0.00 101,500.00     0  
รวมงบลงทุน 73,940.00 0.00 101,500.00     0  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            
 

      
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 -16.67 % 25,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00     25,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00     25,000  

รวมงานบริหารทั่วไป 
8,679,195.0

3 
8,692,347.20 9,679,210.00     7,852,680 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 355,680.00 5.74 % 376,080 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 355,680.00     376,080  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 355,680.00     376,080  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 8,000.00 -37.5 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 18,000.00     15,000  
  ค่าใช้สอย              



 

 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ 

0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

0.00 0.00 34,000.00 0 % 34,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

      
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 8,000.00 25 % 10,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 102,000.00     114,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 20,000.00     20,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 140,000.00     149,000  

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 495,680.00     525,080  
งานบริหารงานคลัง              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,359,159.0
0 

1,465,980.00 1,852,820.00 0.52 % 1,862,400 
 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 300,074.00 419,280.00 437,280.00 1.26 % 442,800  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,463.00 58,980.00 43,200.00 -8.75 % 39,420  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
1,745,696.0

0 
1,986,240.00 2,399,300.00     2,410,620 

 

รวมงบบุคลากร 
1,745,696.0

0 
1,986,240.00 2,399,300.00     2,410,620 

 



 

 

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

209,200.00 139,750.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 12,000.00 47,000.00 48,000.00 0 % 48,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    เงินช่วยเหลือบุตร 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าตอบแทน 226,000.00 186,750.00 78,000.00     78,000  

  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

43,460.00 85,730.00 0.00 0 % 0 
 

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

55,462.00 46,052.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000  
รวมค่าใช้สอย 98,922.00 131,782.00 240,000.00     250,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 40,111.00 26,915.00 50,000.00 0 % 50,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,840.00 15,200.00 50,000.00 0 % 50,000  

รวมค่าวัสดุ 86,951.00 42,115.00 100,000.00     100,000  
รวมงบด าเนินงาน 411,873.00 360,647.00 418,000.00     428,000  

  งบลงทุน              



 

 

  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              
      ตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000  
      ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 27,000.00 0.00 29,500.00 -1.69 % 29,000  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      คอมพิวเตอร์ส านักงาน 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 0.00 0.00 17,800.00 -100 % 0  
      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,000.00 0.00 110,300.00     55,000  
รวมงบลงทุน 27,000.00 0.00 110,300.00     55,000  

รวมงานบริหารงานคลัง 
2,184,569.0

0 
2,346,887.00 2,927,600.00     2,893,620 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

            
 

  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 222,240.00 5.18 % 233,760 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 222,240.00     233,760  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 222,240.00     233,760  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 8,000.00 -37.5 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 8,000.00     5,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0 
 



 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,000.00 400 % 10,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 81,000.00     72,500  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 20,000.00     15,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 109,000.00     92,500  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 6,600.00 -100 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      คอมพิวเตอร์ส านักงาน 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์ Multifunction 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0  
      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 33,600.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 33,600.00     0  

รวมงานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

0.00 0.00 364,840.00     326,260 
 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
10,863,764.

03 
11,039,234.2

0 
13,467,330.0

0 
    

11,597,64
0  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

            
 

  งบด าเนินงาน              



 

 

  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16,800.00 33,600.00 80,000.00 0 % 80,000 
 

รวมค่าตอบแทน 16,800.00 33,600.00 80,000.00     80,000  
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของ 
อปพร. 

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

0.00 16,500.00 0.00 0 % 0 
 

      

ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการ
ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

16,377.00 16,500.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 
 

      
โครงการอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษาและเยาวชน 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 16,377.00 33,000.00 90,000.00     60,000  
รวมงบด าเนินงาน 33,177.00 66,600.00 170,000.00     140,000  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              

      
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ       

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00     0  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

33,177.00 66,600.00 175,000.00     140,000 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              



 

 

  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 329,880.00 -0.02 % 329,800 
 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 15,720.00 0 % 15,720 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 464,400.00 0 % 464,400  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 16,800.00 0 % 16,800  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 826,800.00     826,720  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 826,800.00     826,720  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 20,000.00     15,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0  

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงการจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉินระดับต าบล 

0.00 0.00 500,000.00 -40 % 300,000 
 



 

 

      
โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000 
 

      
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000 
 

      

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาป้องกัน
ภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคน 

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 

 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 

      

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

134,721.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000  

รวมค่าใช้สอย 134,721.00 0.00 738,000.00     450,000  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 60,000.00 133.33 % 140,000  
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000  
    วัสดุจราจร 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 335,000.00     495,000  
รวมงบด าเนินงาน 134,721.00 0.00 1,093,000.00     960,000  

  งบลงทุน              



 

 

  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง 12000 บีทียู 

0.00 0.00 19,500.00 -100 % 0 
 

      
เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบinvertr 18000 บี
ทีย ู

0.00 0.00 59,200.00 -100 % 0 
 

      
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 13,200.00 -100 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0  
      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 118,900.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 118,900.00     0  

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 134,721.00 0.00 2,038,700.00     1,786,720  
งานจราจร              
  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
โครงการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัยมีวินัยจราจร 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00     0  

รวมงานจราจร 0.00 0.00 20,000.00     0  
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 167,898.00 66,600.00 2,233,700.00     1,926,720  

แผนงานการศึกษา              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              



 

 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

2,003,200.0
0 

2,160,780.00 765,960.00 -15.59 % 646,560 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    เงินวิทยฐานะ 143,500.00 206,500.00 0.00 0 % 0  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 616,320.00 641,610.00 142,440.00 3.54 % 147,480  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00 23,490.00 21,420.00 -6.63 % 20,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
2,829,020.0

0 
3,074,380.00 971,820.00     856,040 

 

รวมงบบุคลากร 
2,829,020.0

0 
3,074,380.00 971,820.00     856,040 

 
  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,300.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 1,300.00 0.00 61,000.00     20,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

11,700.00 14,200.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

12,432.00 12,210.00 50,000.00 -60 % 20,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 75,000.00 -46.67 % 40,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,770.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  



 

 

รวมค่าใช้สอย 33,902.00 26,410.00 135,000.00     80,000  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 11,262.00 960.00 30,000.00 -33.33 % 20,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000  
    วัสดุอื่น 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0  

รวมค่าวัสดุ 61,262.00 50,960.00 110,000.00     40,000  
รวมงบด าเนินงาน 96,464.00 77,370.00 306,000.00     140,000  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ี 

5,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      ตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0  

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)     

16,350.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      เครื่องพิมพ์ inkjet 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0  
      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  

      
เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  
800 VA  (480 Watts)    

2,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,950.00 0.00 23,800.00     5,200  
รวมงบลงทุน 23,950.00 0.00 23,800.00     5,200  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
2,949,434.0

0 
3,151,750.00 1,301,620.00     1,001,240 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 1,611,960.00 7.01 % 1,724,880 
 

    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 210,000.00 0 % 210,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 525,960.00 3.35 % 543,600  



 

 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 2,347,920.00     2,478,480  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 2,347,920.00     2,478,480  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 10,000.00     5,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

141,100.00 159,000.00 170,000.00 -10 % 153,000 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

406,700.00 458,180.00 514,500.00 -10 % 463,050 
 

      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

53,190.00 79,100.00 113,000.00 -10 % 101,700 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 9,900.00 46,500.00 -78.49 % 10,000  



 

 

รวมค่าใช้สอย 600,990.00 706,180.00 844,000.00     754,750  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 6,630.00 920,000.00 -10.44 % 823,966  
    ค่าอาหารเสริม (นม) 774,092.94 892,250.02 0.00 0 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  

รวมค่าวัสดุ 774,092.94 898,880.02 920,000.00     833,966  
  ค่าสาธารณูปโภค              
    ค่าไฟฟ้า 28,060.05 18,746.20 50,000.00 -40 % 30,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,060.05 18,746.20 50,000.00     30,000  

รวมงบด าเนินงาน 
1,403,142.9

9 
1,623,806.22 1,824,000.00     1,623,716 

 
  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอ้ี 

0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0 
 

      
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
รับประทานอาหารส าหรับ ศ.
พ.ด. อบต.เมืองแคน 

0.00 0.00 68,400.00 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              
      ตู้โหลดเซนเตอร์ 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์ inkjet 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0  
      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 132,700.00     20,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 132,700.00     20,000  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              

      
เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านยาง 

0.00 507,040.00 588,000.00 0 % 588,000 
 



 

 

      
เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านแสง
เมืองแคน 

0.00 780,000.00 840,000.00 0 % 840,000 
 

      

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)   

1,317,900.0
0 

0.00 0.00 0 % 0 

 

รวมเงินอุดหนุน 
1,317,900.0

0 
1,287,040.00 1,428,000.00     1,428,000 

 

รวมงบเงินอุดหนุน 
1,317,900.0

0 
1,287,040.00 1,428,000.00     1,428,000 

 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
2,721,042.9

9 
2,910,846.22 5,732,620.00     5,550,196 

 

รวมแผนงานการศึกษา 
5,670,476.9

9 
6,062,596.22 7,034,240.00     6,551,436 

 
แผนงานสาธารณสุข              
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

            
 

  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 152,000.00 58.84 % 241,440 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 152,000.00     241,440  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 152,000.00     241,440  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00     10,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

3,054.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



 

 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 3,333.00 17,500.00 0 % 17,500  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  

      

โครงการขับเคลื่อนการ
ท างานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ระดับ
ต าบล   

5,932.00 8,297.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
รวมค่าใช้สอย 8,986.00 11,630.00 27,500.00     89,500  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,989.00 15,230.00 30,000.00 66.67 % 50,000  
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 157,140.00 157,530.00 226,000.00 -11.5 % 200,000  

รวมค่าวัสดุ 172,129.00 172,760.00 256,000.00     250,000  
รวมงบด าเนินงาน 181,115.00 184,390.00 283,500.00     349,500  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 6,600.00 -100 % 0 
 

    ครุภัณฑ์การเกษตร              

      
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน ๒ เครื่อง 

115,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 115,000.00 0.00 6,600.00     0  
รวมงบลงทุน 115,000.00 0.00 6,600.00     0  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              



 

 

      

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 
บ้านยาง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรันตราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 10 
บ้านยาง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน บ้านยาง 
หมู่ 7 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน บ้าน
หนองเลา หมู่ 14 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      

โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 13 บ้าน
ดอนโมง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 2 บ้านแสง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ หมู่ที่ 9 บ้านแสง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านยาง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 



 

 

      

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านเมือง
แคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านแคนค า 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านดอนโมง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
เลา 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านแสง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านแคนน้อย 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดวนน้อย 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ปลาดุก 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านยาง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านยาง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 



 

 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านแสง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านแคนค า หมู่ 12 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านแคนน้อย หมู่ 3 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านดวนน้อย หมู่ 4 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านดอนโมง หมู่ 13 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านเมืองแคน หมู่ 1 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านเมืองแคน หมู่ 11 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านยาง หมู่ 10 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านยาง หมู่ 6 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านยาง หมู่ 7 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านยางน้อย หมู่ 8 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านแสง หมู่ 2 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 



 

 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านแสง หมู่ 9 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ 5 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก บ้านหนองเลา หมู่ 14 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านแคนค า 
หมู่ 12 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านแคนน้อย 
หมู่ 3 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านดวนน้อย 
หมู่ 4 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านดอนโมง 
หมู่ 13 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านเมืองแคน 
หมู ่1 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านเมืองแคน 
หมู่ 11 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านแสง หมู่ 
2 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 



 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านแสง หมู่ 
9 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัย
มะเร็งเต้านม" บ้านหนอง
ปลาดุก หมู่ 5 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 1 
บ้านเมืองแคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 3 บ้าน
แคนน้อย 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 4 บ้านด
วนน้อย 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองปลาดุก 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 11 บ้านเมือง
แคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
เลา 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 7 บ้านยาง 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 



 

 

      
โครงการอบรมหมอหมุููบ้าน
ในพระราชประสงค์ บ้านยาง 
หมู่ 6 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ บ้านยาง 
หมู่ 10 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ บ้านยาง
น้อย หมู่ 8 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12 
บ้านแคนค า 

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

            
 

      
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนหมู่ที่ 10 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 1 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 10 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 11 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 12 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 13 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 14 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 



 

 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 2 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 3 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 4 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 5 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 6 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 7 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 8 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน หมู่ที่ 9 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในประราชประสงค์ หมู่ที่ 3 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์หมู่ที่ 11 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์หมู่ที่ 12 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 



 

 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์หมู่ที่ 13 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์หมู่ที่ 14 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์หมู่ที่ 7 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์หมู่ที่ 9 

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ 1-14 

280,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 280,000.00 280,000.00 280,000.00     280,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000.00 280,000.00 280,000.00     280,000  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

576,115.00 464,390.00 722,100.00     870,940 
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 576,115.00 464,390.00 722,100.00     870,940  
แผนงานสังคมสงเคราะห์              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

            
 

  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

732,000.00 785,520.00 0.00 0 % 0 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 0.00 0 % 0  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,920.00 157,710.00 0.00 0 % 0  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,500.00 1,710.00 0.00 0 % 0  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 933,420.00 986,940.00 0.00     0  
รวมงบบุคลากร 933,420.00 986,940.00 0.00     0  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

11,700.00 2,700.00 0.00 0 % 0 
 



 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร   

7,080.00 720.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 500.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าใช้สอย 18,780.00 3,920.00 0.00     0  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 17,645.00 15,410.00 0.00 0 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,317.00 19,710.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าวัสดุ 35,962.00 35,120.00 0.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 54,742.00 39,040.00 0.00     0  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)     

16,350.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 
VA        

2,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,750.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 18,750.00 0.00 0.00     0  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

1,006,912.0
0 

1,025,980.00 0.00     0 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 1,418,400.00 -37.61 % 884,880 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 165,240.00 -16.49 % 138,000  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000  



 

 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 1,625,640.00     1,088,880  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,625,640.00     1,088,880  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 35,000.00     20,000  
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีธรรม
น าความสุขสู่ครอบครัว 

52,000.00 0.00 55,000.00 -9.09 % 50,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในเขต
ต าบลเมืองแคน 

0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000 
 

      
โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000 
 

      
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต าบลเมืองแคน 

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 

      
โครงการวัยเรียน วัยใส 
ห่วงใยสุขภาพ 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
รวมค่าใช้สอย 52,000.00 0.00 195,000.00     160,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 40,000.00     40,000  



 

 

รวมงบด าเนินงาน 52,000.00 0.00 270,000.00     220,000  
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
52,000.00 0.00 1,895,640.00     1,308,880 

 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1,058,912.0

0 
1,025,980.00 1,895,640.00     1,308,880 

 
แผนงานเคหะและชุมชน              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

            
 

  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

759,600.00 817,140.00 0.00 0 % 0 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 0.00 0 % 0  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 370,940.00 604,680.00 0.00 100 % 321,120  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,225.00 43,500.00 0.00 100 % 12,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
1,190,765.0

0 
1,507,320.00 0.00     333,120 

 

รวมงบบุคลากร 
1,190,765.0

0 
1,507,320.00 0.00     333,120 

 
  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,335.00 23,285.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าตอบแทน 36,335.00 23,285.00 0.00     5,000  

  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

61,800.00 8,100.00 0.00 100 % 5,000 
 

      
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 540,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 



 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ        

4,900.00 7,874.00 0.00 0 % 0 
 

      ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าใช้สอย 66,700.00 17,474.00 0.00     555,000  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 21,925.00 26,074.00 0.00 0 % 0  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,320.00 31,860.00 0.00 0 % 0  
    วัสดุก่อสร้าง 13,748.00 0.00 0.00 0 % 0  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 1,070.00 0.00 0 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,960.00 4,300.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าวัสดุ 89,953.00 63,304.00 0.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 192,988.00 104,063.00 0.00     560,000  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
20,000 BTU 

29,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 BTU 

21,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง              

      
ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต 

7,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรง
สี่เหลี่ยม 

6,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 

      
เครื่องพิมพ์ Mulitfunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  

7,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      เครื่องพิมพ์เลเซอร์                       14,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าครุภัณฑ์ 87,500.00 0.00 0.00     0  



 

 

รวมงบลงทุน 87,500.00 0.00 0.00     0  
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
1,471,253.0

0 
1,611,383.00 0.00     893,120 

 
งานไฟฟ้าและประปา              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 310,920.00 -100 % 0  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 19,920.00 -100 % 0  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 330,840.00     0  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 330,840.00     0  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 5,000.00     0  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 100,000.00     50,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 250,000.00 -20 % 200,000  
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 360,000.00     310,000  
  ค่าสาธารณูปโภค              



 

 

    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000  
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 40,000.00     40,000  

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 505,000.00     400,000  
  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์การเกษตร              
      เครื่องปั้มน้ า (Submerse) 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000  
      เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000  
      ตู้คอนโทลปั้ม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              
      ตู้คอนโทลปั้ม 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 230,000.00     130,000  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              

      
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง 

7,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายราษีไศล-ยางชุมน้อย(อู่
ชาลี)ไป ฝายคูต้อน บ้านยาง 
หมู่ที่ 10 

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสวนนายทวี - ป่าช้า 
บ้านแคนค า หมู่ 12 

96,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองเลา หมู่ 14 ไป สุด
เขตต าบลเมืองแคน(บ้านดอน
ม่วงต าบลหว้านค า) 

94,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ไป 
สุดเขตต าบลเมืองแคน (บ้าน
เมี่ยง ต าบลไผ่) 

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 393,500.00 0.00 0.00     0  

รวมงบลงทุน 393,500.00 0.00 230,000.00     130,000  
  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              



 

 

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ              

      
) โครงการอุดหนุนค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านยาง หมู่ 6 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 7 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 9 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ 10 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
แคนค า  หมู่ 12 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
แคนน้อย หมู่ 3 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านด
วนน้อน หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ดอนโมง  หมู่ 13 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านเมืองแคน  หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านเมืองแคน  หมู่ 11 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ยาง หมู่ 10 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ยาง หมู่ 7 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ยางน้อย หมู่ 8 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 



 

 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
แสง หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
แสง หมู่ 9 

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองเลา หมู่ 14 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนอง
เลา หมู่ 14 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายในมู่บ้าน 
บ้านเมืองแคน หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านแคนค าหมู่ 12 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านแคนน้อย หมู่ 3 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      

โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านดวนน้อย หมู่  
4 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนโมง หมู่ 13 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 



 

 

หมู่บ้าน บ้านเมืองแคน หมู่ 
11 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ 10 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ 6 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ 7 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ 8 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านแสง หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านแสง หมู่ 9 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              

      
อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
บ้านยางน้อย หมู่ 8 

99,669.04 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 99,669.04 0.00 300,000.00     1,400,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 99,669.04 0.00 300,000.00     1,400,000  

รวมงานไฟฟ้าและประปา 493,169.04 0.00 1,365,840.00     1,930,000  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล              
  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
โครงการกิจกรรมแหล่งน้ า
สดใส  ชุมชนสุดสวย 

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 



 

 

      

โครงการขับเคลื่อนการ
ท างานด้านบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด
สะอาด 

0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 

 

      
โครงการหมู่บ้านสะอาด
ปราศจากขยะ big cleannig  
day 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00     55,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00     55,000  

  งบลงทุน              
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              

      
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัด
สิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง
(ขนาดเล็ก) 

0.00 0.00 0.00 100 % 576,000 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00     576,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00     576,000  

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 20,000.00     631,000  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 
1,964,422.0

4 
1,611,383.00 1,385,840.00     3,454,120 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

            
 

  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
โครงการกิจกรรมแหล่งน้ า
สดใส  ชุมชนสุดสวย 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

0.00 0.00 28,400.00 -100 % 0 
 

      
โครงการหมู่บ้านสะอาด
ปราศจากขยะ bic cleannig 
day 

0.00 6,850.00 15,000.00 -100 % 0 
 



 

 

รวมค่าใช้สอย 0.00 6,850.00 63,400.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 6,850.00 63,400.00     0  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              

      
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ       

5,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษโครงการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ 

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00     5,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00     5,000  
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
5,000.00 11,850.00 63,400.00     5,000 

 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
5,000.00 11,850.00 63,400.00     5,000 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            
 

งานกีฬาและนันทนาการ              
  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษีไศล 

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 



 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

49,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
โต๊ะจีนลิง 

19,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ยุวชน เยาวชน ประชาชน 
ต่อต้านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 69,300.00 0.00 150,000.00     180,000  
รวมงบด าเนินงาน 69,300.00 0.00 150,000.00     180,000  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              

      
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศล 

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 

      
อุดหนุนส านักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดศรี
สะเกษ 

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 180,000.00     30,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 180,000.00     30,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 69,300.00 0.00 330,000.00     210,000  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น              
  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
โครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟต าบลเมืองแคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 10,000.00     40,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 10,000.00     40,000  

  งบเงินอุดหนุน              



 

 

  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              

      
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศล 

76,000.00 45,000.00 0.00 0 % 0 
 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศลตามโครงการ
จัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานฯ 

0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศลตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี งานพิธีในวัน
ส าคัญอ่ืนของชาติ 

0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศลตามโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอราษี
ไศล 

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
รวมเงินอุดหนุน 76,000.00 45,000.00 90,000.00     0  

รวมงบเงินอุดหนุน 76,000.00 45,000.00 90,000.00     0  
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 76,000.00 45,000.00 100,000.00     40,000  

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

            
 

  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโต๊ะ
จีนลิง 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00     20,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 20,000.00     20,000  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ              

      
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศล   ตาม

0.00 0.00 0.00 100 % 45,000 
 



 

 

โครงการจัดการแข่งขันเรือ
ยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศล  ตาม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษีไศล 

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอราษีไศล  ตาม
โครงการรัฐพิธี งานพิธีในวัน
ส าคัญอ่ืนๆของชาติ 

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00     90,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00     90,000  
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
0.00 0.00 20,000.00     110,000 

 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
145,300.00 45,000.00 450,000.00     360,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานก่อสร้าง              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 814,320.00 13.31 % 922,680 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 320,280.00 3.56 % 331,680  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 21,420.00 -21.57 % 16,800  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 1,198,020.00     1,313,160  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,198,020.00     1,313,160  

  งบด าเนินงาน              
  ค่าตอบแทน              

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              



 

 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 145,000.00     145,000  
  ค่าใช้สอย              
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

      
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

14,640.00 0.00 60,000.00 -91.67 % 5,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000 
 

      
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 120,000.00 25 % 150,000  
รวมค่าใช้สอย 14,640.00 0.00 240,000.00     215,000  

  ค่าวัสดุ              
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000  
    วัสดุส ารวจ 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 333,000.00     333,000  
รวมงบด าเนินงาน 14,640.00 0.00 718,000.00     693,000  

  งบลงทุน              
  ค่าครุภัณฑ ์              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน              

      
เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) 

0.00 0.00 0.00 100 % 27,900 
 

    ครุภัณฑ์การเกษตร              
      เครื่องตัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 100 % 39,300  

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            
 



 

 

      คอมพิวเตอร์ส านักงาน 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์ Multifunction 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0  
      เครื่องส ารองไฟ 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 27,000.00     69,700  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              

    
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

            
 

      

โครงการปรังปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 740,000 

 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ              

      
โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.
เมืองแคน 

0.00 0.00 0.00 100 % 127,000 
 

      โครงการก่อสร้างห้องน้ า 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000  
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              

      
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางถึงสวนผู้ใหญ่
ไพรวัน  ชุมจันทร์ ม.13 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้างถนน คสล.เส้นใต้
หมู่บ้านไป วัดป่าหนองหญ้า
คา ม.12 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้างถนนดินเส้นโหล่ง
นายภา ไป ป่าสแบง  ม.1 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
หนองอิเฒ่า ไป หนองพอก 
ม.11 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      

ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
ถนนลาดยาง สาย ราษีไศล - 
ยางชุมน้อย (ทางเข้าวัดป่า)
ไปฝายคูต้อน ม.6 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

 

      
ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
บ้านนายสุทิน แก้วใสย์ ไป 
หนองกองเพล ม.8 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 



 

 

      
ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้าน
นายประดิษ ถึงทางไปหว้าน
ค า ม.14 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากสี่แยกหนองผักผ่อง ถึง 
หนองขาสอด ม.3 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
แยกรอบดอนปู่ตา บ้านดวน
น้อย ม.4 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนางส าลี  ทีคา 
– ดอนน้อย บ้านหนองปลา
ดุก  หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองแคน  
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ   

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากสี่แยกโพนแบง ถึง 
หนองสะเอ่ียน ม.3 

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายจากบึงเม็ก ไป สวน
ป่า  บ้านเมืองแคน  หมู่ที่ 11  

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายช่างรี ถึง นาแก่น 
หมู่ 6 

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายนานายอ่อง  ชมพู 
ถึงสามแยกตัวที 

98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
จากกองทุน ถึงโรงสีชุมชน ม.
2 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการซ่อมแซมผิวถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.5 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

            
 

      
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า 
k) 

0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 
 



 

 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 490,000.00 0.00 1,220,000.00     1,397,000  
รวมงบลงทุน 490,000.00 0.00 1,247,000.00     1,466,700  

  งบเงินอุดหนุน              
  เงินอุดหนุน              
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร(ขยายหม้อแปลง) 
หมู่ 7 

98,023.92 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ดอนโมง หมู่ที่ 13  

90,111.02 54,438.43 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
แสง หมู่ที่ 9  

85,430.52 55,788.86 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้าน
แคนค า หมู่ 12 

0.00 59,846.12 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้าน
แคนน้อย หมู่ 3 

0.00 59,307.31 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
บ้านเมืองแคน หมู่ 1 

0.00 59,523.17 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้าน
เมืูองแคน หมู่ 11 

0.00 59,753.73 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านยาง 
หมู่ 10 

0.00 58,929.60 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านยาง 
หมู่ 6 

0.00 58,999.02 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านแสง 
หมู่ 2 

98,893.37 59,401.64 0.00 0 % 0 
 



 

 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้าน
หนองปลาดุก หมู่ 5 

0.00 50,370.29 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้าน
หนองเลา หมู่ 14 

0.00 59,740.45 0.00 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 372,458.83 636,098.62 0.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 372,458.83 636,098.62 0.00     0  

รวมงานก่อสร้าง 877,098.83 636,098.62 3,163,020.00     3,472,860  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 877,098.83 636,098.62 3,163,020.00     3,472,860  

แผนงานการเกษตร              
งานส่งเสริมการเกษตร              
  งบบุคลากร              
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 138,000.00 7.74 % 148,680  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 21,420.00 -43.04 % 12,200  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 159,420.00     160,880  
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 159,420.00     160,880  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 159,420.00     160,880  
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              
  งบด าเนินงาน              
  ค่าใช้สอย              

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
 

      
โครงการ รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 
100 ล้านต้น 

0.00 9,750.00 10,000.00 -70 % 3,000 
 

      
โครงการ รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

0.00 0.00 10,000.00 -70 % 3,000 
 

      
โครงการ“รักษ์น้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน”    

1,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์
รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว 

0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 



 

 

      

โครงการปลูกต้นไม้  ปล่อย
ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

0.00 210.00 10,000.00 -70 % 3,000 

 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 1,200.00 9,960.00 70,000.00     19,000  
  ค่าวัสดุ              
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 3,000.00     3,000  
รวมงบด าเนินงาน 1,200.00 9,960.00 73,000.00     22,000  

รวมงานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1,200.00 9,960.00 73,000.00     22,000 
 

รวมแผนงานการเกษตร 1,200.00 9,960.00 232,420.00     182,880  
แผนงานการพาณิชย์              
งานกิจการประปา              
  งบด าเนินงาน              
  ค่าสาธารณูปโภค              
    ค่าไฟฟ้า 0.00 17,665.25 0.00 0 % 0  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 17,665.25 0.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 17,665.25 0.00     0  

รวมงานกิจการประปา 0.00 17,665.25 0.00     0  
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 17,665.25 0.00     0  

รวมทุกแผนงาน 33,745,840.69 33,820,724.29 42,771,810.00     44,502,000  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

   

      

ส่วนที ่2 

ข้อบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 



 

 

อ าเภอราษีไศล  จังหวดัศรีสะเกษ 
        

      

 

 

 

 

 

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 

อ าเภอราษีไศล  จงัหวดัศรีสะเกษ 

        

      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,597,640 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,926,720 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,551,436 
  แผนงานสาธารณสุข 870,940 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,308,880 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,454,120 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 360,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,472,860 
  แผนงานการเกษตร 182,880 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 14,771,524 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,502,000 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

   

             

แผนงานงบกลาง       
             
    งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ 
         
           

             

งบกลาง 14,771,524 14,771,524        

    งบกลาง 14,771,524 14,771,524        
             
             

แผนงานบริหารงานทั่วไป       
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม 
 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 6,022,680 376,080 2,410,620 233,760 9,043,140  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 0 2,052,720  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,969,960 376,080 2,410,620 233,760 6,990,420  
งบด าเนินงาน 1,805,000 149,000 428,000 92,500 2,474,500  
    ค่าตอบแทน 231,000 15,000 78,000 5,000 329,000  



 

 

    ค่าใช้สอย 910,000 114,000 250,000 72,500 1,346,500  
    ค่าวัสดุ 264,000 20,000 100,000 15,000 399,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 0 0 400,000  
งบลงทุน 0 0 55,000 0 55,000  
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 55,000 0 55,000  
งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 25,000  
    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 25,000  

รวม 7,852,680 525,080 2,893,620 326,260 11,597,640  
             

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

รวม 
     

งบ 
       
         

           

งบบุคลากร 0 826,720 826,720      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 826,720 826,720      

งบด าเนินงาน 140,000 960,000 1,100,000      

    ค่าตอบแทน 80,000 15,000 95,000      

    ค่าใช้สอย 60,000 450,000 510,000      

    ค่าวัสดุ 0 495,000 495,000      

รวม 140,000 1,786,720 1,926,720      
             

       



 

 

แผนงานการศึกษา 
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
     

งบ 
       
         

           

งบบุคลากร 856,040 2,478,480 3,334,520      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 856,040 2,478,480 3,334,520      

งบด าเนินงาน 140,000 1,623,716 1,763,716      

    ค่าตอบแทน 20,000 5,000 25,000      

    ค่าใช้สอย 80,000 754,750 834,750      

    ค่าวัสดุ 40,000 833,966 873,966      

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000      

งบลงทุน 5,200 20,000 25,200      

    ค่าครุภัณฑ์ 5,200 20,000 25,200      

งบเงินอุดหนุน 0 1,428,000 1,428,000      

    เงินอุดหนุน 0 1,428,000 1,428,000      

รวม 1,001,240 5,550,196 6,551,436      
             

 
 
 
 
       



 

 

 
แผนงานสาธารณสุข 
             
    งาน 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 
       

งบ 
         
           

             

งบบุคลากร 241,440 241,440        

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 241,440 241,440        

งบด าเนินงาน 349,500 349,500        

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000        

    ค่าใช้สอย 89,500 89,500        

    ค่าวัสดุ 250,000 250,000        

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000        

    เงินอุดหนุน 280,000 280,000        

รวม 870,940 870,940        
             

แผนงานสังคมสงเคราะห์       
             
    งาน 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
       

งบ 
         
           

             

งบบุคลากร 1,088,880 1,088,880        

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,088,880 1,088,880        



 

 

งบด าเนินงาน 220,000 220,000        

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000        

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000        

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000        

รวม 1,308,880 1,308,880        
             

แผนงานเคหะและชุมชน       
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
รวม 

    

งบ 
      
        

          

งบบุคลากร 333,120 0 0 333,120     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 333,120 0 0 333,120     

งบด าเนินงาน 560,000 400,000 55,000 1,015,000     

    ค่าตอบแทน 5,000 0 0 5,000     

    ค่าใช้สอย 555,000 50,000 55,000 660,000     

    ค่าวัสดุ 0 310,000 0 310,000     

    ค่าสาธารณูปโภค 0 40,000 0 40,000     

งบลงทุน 0 130,000 576,000 706,000     

    ค่าครุภัณฑ์ 0 130,000 0 130,000     

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 576,000 576,000     

งบเงินอุดหนุน 0 1,400,000 0 1,400,000     



 

 

    เงินอุดหนุน 0 1,400,000 0 1,400,000     

รวม 893,120 1,930,000 631,000 3,454,120     
             

 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
             
    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 
       

งบ 
         
           

             

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000        

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000        

รวม 5,000 5,000        
             

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       
             
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รวม 

    

งบ 
      
        

          

งบด าเนินงาน 180,000 40,000 20,000 240,000     

    ค่าใช้สอย 180,000 40,000 20,000 240,000     

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 90,000 120,000     

    เงินอุดหนุน 30,000 0 90,000 120,000     

รวม 210,000 40,000 110,000 360,000     



 

 

 
            

 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
             
    งาน 

งานก่อสร้าง รวม 
       

งบ          
           

             

งบบุคลากร 1,313,160 1,313,160        

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,313,160 1,313,160        

งบด าเนินงาน 693,000 693,000        

    ค่าตอบแทน 145,000 145,000        

    ค่าใช้สอย 215,000 215,000        

    ค่าวัสดุ 333,000 333,000        

งบลงทุน 1,466,700 1,466,700        

    ค่าครุภัณฑ์ 69,700 69,700        

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,397,000 1,397,000        

รวม 3,472,860 3,472,860        
             

 
 
 
       



 

 

 
 
 
 
แผนงานการเกษตร 
             
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 
     

งบ 
       
         

           

งบบุคลากร 160,880 0 160,880      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 160,880 0 160,880      

งบด าเนินงาน 0 22,000 22,000      

    ค่าใช้สอย 0 19,000 19,000      

    ค่าวัสดุ 0 3,000 3,000      

รวม 160,880 22,000 182,880      

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอราษีไศล 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 44,502,000 
บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุน เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 44,502,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,597,640 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,926,720 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,551,436 
  แผนงานสาธารณสุข 870,940 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,308,880 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,454,120 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 360,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,472,860 
  แผนงานการเกษตร 182,880 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 14,771,524 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,502,000 
        

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        



 

 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    

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

    

   (ลงนาม)................................................. 
   (นายส านัก  ปูพบุญ) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองแคน 
อนุมัติ  

    

    

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

ต าแหน่ง นายอ าเภอราษีไศล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

        
              

  รายรับจริง ประมาณการ   

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

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

5,394.31 7,149.64 10,000.00 320.00 % 42,000.00 
  

     ภาษีป้าย 26,352.00 31,975.00 32,000.00 9.38 % 35,000.00   

รวมหมวดภาษีอากร 31,746.31 39,124.64 42,000.00     77,000.00   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

            
  

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การขายสุรา 

1,251.30 1,134.90 1,300.00 -3.85 % 1,250.00 
  

     ค่าธรรมเนียมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
มาตรา 9 

400.00 170.00 400.00 -12.50 % 350.00 
  

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

190.00 480.00 300.00 66.67 % 500.00 
  

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00   

     ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

0.00 400.00 0.00 100.00 % 400.00 
  

     ค่าปรับการผิดสัญญา 44,553.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00   



 

 

     ค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าส าหรับกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

56,000.00 9,000.00 56,000.00 0.89 % 56,500.00 
  

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

1,892.20 1,136.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

104,286.50 12,340.90 100,000.00     101,000.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 126,431.50 92,572.07 126,500.00 -11.46 % 112,000.00   

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

126,431.50 92,572.07 126,500.00     112,000.00 
  

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

            
  

     รายได้จากประปา 0.00 9,125.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00   

รวมหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์ 
0.00 9,125.00 10,000.00     10,000.00 

  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,950.00 600.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 
  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,950.00 600.00 1,000.00     2,000.00   

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีรถยนต์ 270,980.03 282,760.95 271,000.00 5.17 % 285,000.00   

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 

8,676,622.94 9,989,044.33 9,400,000.00 4.83 % 9,854,000.00 
  

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 

2,341,169.78 2,606,418.79 2,400,000.00 8.33 % 2,600,000.00 
  



 

 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 33,736.53 29,457.61 37,000.00 -5.41 % 35,000.00   

     ภาษีสรรพสามิต 4,914,832.07 5,179,551.03 5,700,000.00 -8.77 % 5,200,000.00   

     ค่าภาคหลวงแร่ 43,249.80 45,924.53 46,000.00 0.00 % 46,000.00   

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,683.58 28,584.50 50,000.00 -30.00 % 35,000.00   

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

462,079.00 279,776.00 530,000.00 -24.53 % 400,000.00 
  

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,786,353.73 18,441,517.74 18,434,000.00     18,455,000.00   

หมวดเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 22,382,743.00 22,980,989.16 24,058,310.00 7.01 % 25,745,000.00   

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,382,743.00 22,980,989.16 24,058,310.00     25,745,000.00   

รวมทกุหมวด 39,436,511.04 41,576,269.51 42,771,810.00     44,502,000.00   



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  44,502,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 77,000 บาท 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 42,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

  ภาษีป้าย จ านวน 35,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 101,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,250 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จ านวน 350 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 400 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 56,500 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 
    ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 112,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ านวน 112,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 10,000 บาท 

  
รายได้จากประปา จ านวน 10,000 บาท 



 

 

    ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,455,000 บาท 
  ภาษีรถยนต์ จ านวน 285,000 บาท 
    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,854,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,600,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 35,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,200,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 46,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 35,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 400,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,745,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,745,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา   

 

 

 

 

 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน 
อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,502,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 14,771,524 บาท 
  งบกลาง รวม 14,771,524        บาท 
   งบกลาง รวม 14,771,524 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 153,720 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้าง
พนักงาน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวนัที่ 10 กรกฏาคม 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
 (ส านักงานปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,564 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพ่ือให้คุ้มครองพนักงานจ้าง กรณี
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการท างาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทน 1 ครั้งต่อปี ค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
โดยประมาณทั้งปี (เดือนมกราคม – ธันวาคม) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม)ฉบับ
ที ่2) พ.ศ2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว26 ลง
วันที่ 18 มีนาคม 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
(ส านักงานปลัด) 

      



 

 

   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอ่ืน ๆ จ านวน 400 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   จ านวน    400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
จราจร ป้ายจราจร กระจกทางโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28  มิถุนายน  2562 
(ส านักงานปลัด)  

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,386,700 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยัง
ชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะ
ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89ปี จะ
ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท  เว้นแต่ในส่วน
ของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ด าเนินการมาก่อน  
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6  กรกฏาคม 2564 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,119,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000
บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ววยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ด าเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

      



 

 

ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1430  ลงวันที่ 6  กรกฏาคม พ.ศ. 2564  
(กองสวัสดิการสังคม) 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1430  ลงวันที่ 6  กรกฏาคม พ.ศ. 2564  
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินส ารองจ่าย จ านวน 500,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ป่าและหมอกควัน ( P.M 2.5) และโรคติดต่อ  เป็นต้น 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2564   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6  มิถุนายน 2559 
(ส านักงานปลัด) 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 375,140 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศ/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไม่ต้องน ามารวมค านวณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

      



 

 

2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
(ส านักงานปลัด) 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเมืองแคน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเมืองแคน เป็นการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการประชาชนออมหนึ่ง
ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหนึ่งส่วน และรัฐบาลหนึ่งส่วน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับ
ที ่3 ) พ.ศ.2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 
(กองสวัสดิการสังคม)  

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2563 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคนถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ   
      



 

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ีข้าราชการ
การ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึง
แก่ความตาย พ.ศ. 2560   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
(ส านักงานปลัด) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,852,680 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,022,680 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน  
จ านวน 1 คน อัตรา 20,400 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน อัตราคนละ 11,220 บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน       



 

 

 จ านวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทต่อเดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 
 (ส านักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแคน จ านวน  1 คน อัตรา ละ 7,200  บาทต่อเดือน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 
 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,368,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 คน อัตราละ11,220  บาทต่อเดือน รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน อัตรา 9,180  บาทต่อเดือน   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 คน อัตราคนละ  7,200  บาทต่อ
เดือน  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 คน 
 อัตรา 7,200  บาทต่อเดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 
 (ส านักปลัด) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,969,960 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,864,400 บาท 



 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(2) รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
(3) หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     
(4) นิติกร  (ปง./ชก.)    
(5) เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)     
 (6) นักจัดการงานทั่วไป (ปง./ชก.)  
 (7) นักทรัพยากรบุคคล (ปง./ชก.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว 293 ลง
วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2559 
 (ส านักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร 
 (พ.ต.ก.) เงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูงและระดับกลาง ดังนี้ 
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง  
  -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)   
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว313 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 17 พ.ค. 2547 (การก าหนดให้ข้าราชการการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
-เป็นไปตามประกาศ ก อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติ
กร (พ.ต.ก.)(ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 28  ธันวาคม 2555 
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม  2558 
 (ส านักปลัด) 
 

      



 

 

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัด/รองปลัดประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าส่วนราชการต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับ
ต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาย/ช านาญการพิเศษ/ช านาญ
การ โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
- รองปลัด    
-  หัวหน้าส านักปลัด    
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลง
วันที่ 28  มีนาคม 2559  
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที ่11  พ.ค 2559 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 17 พ.ค. 2547 (การก าหนดให้ข้าราชการ
การหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
 (ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 733,560 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง นักการภารโรง 
3) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน   4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/ว 36 ลง
วันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที ่7 ธันวาคม 2559 
 (ส านักงานปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 66,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน   2   อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4   อัตรา ดังนี้ 
      



 

 

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง นักการภารโรง  
3) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน   4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (ส านักงานปลัด) 

  งบด าเนินงาน รวม 1,805,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 231,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาท ิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลังด่วน
ที่สุดที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(ส านักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นก่อนการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (ส านักปลัด)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4)  พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว0679 ลง

      



 

 

วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2561  
 (ส านักปลัด) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 45,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
ฯ ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  
(ส านักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19   สิงหาคม  2564  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว  2909 ลง
วันที่  27  เมษายน  2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10  กรกฏาคม  2563 
 (ส านักงานปลัด) 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้แก่ผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างท าแผนที่
ภาษ ีค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน เว็ปไซต์ เป็นต้น 

      

    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 42,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน       

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา จ านวน 10,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา       

    ค่าตักสิ่งปฎิกูล จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง

แคน 
      

    ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. จ านวน 36,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางภาคสมัครใจ กลุ่ม
ที ่2 จ านวน 2 คัน คือ รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย และรถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

      

    ค่ารังวัดที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ในเขตต าบลเมือง

แคน 
      

    ค่ารับวารสารหนังสือ จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์  คู่มือ ระเบียบ

ต่างๆ  
      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 55,000 บาท 

      

  1.  ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (รายจ่ายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ส าหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแคน หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการแถลงข่าว การมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคโดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าบริการอ่ืนๆที่จ าเป็นตามกฏหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
3.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย
ดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับ
อนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ต่างๆ   จ านวน 5,000 บาท 
4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ จ านวน 30,000บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

      



 

 

เมืองแคนป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับทราบนโยบายในการ
ท างาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อ
ยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
4.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
ค าสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
4.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่อง
อ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
4.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
4.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และให้หมายถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุม
คาบเก่ียวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจ่ายได้และเกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

      

  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
(ส านักปลัด) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด
ที่ต้องรับผิดชอบ หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคน ได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0804.4/ว6086 ลง
วันที่  9 ตุลาคม 2563 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว1033 ลง
วันที่  16 มีนาคม 2554 
(ส านักปลัด) 

      



 

 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (ส านักปลัด) 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 

      

    

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการา
ปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ์  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับ
ที ่ 1  หน้า  185  

      



 

 

 
 

    โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าใช้สอย
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ค่าพิมบัตรเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าและค่าท าความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/
ว 4049 ลงวันที่  19 กรกฏาคม  2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/
ว 5013 ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงานของ
บุคคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที่  8  หน้า  187) 

      

    
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตของ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้อง ถิ่นพนักงานส่วนต าบล พนัก งานจ้าง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้

      



 

 

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที่  6  หน้า  186) 

    โครงการอบมให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้น
และ พรบ.ข่าวสารของทางราชการ    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (ส านักงานปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับ
ที ่ 9  หน้า  187   

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที ่ 27  เมษายน 2565 
(ส านักปลัด) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 264,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้

      



 

 

งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ  กระดาษ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว ผงซักฟอก 
 สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (ส านักปลัด) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค  ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก      ฟิมล์กรองแสง น้ า
กลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย หม้อน้ า ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

      



 

 

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
 น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ 
 น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ พู่กัน ส ีเมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ณ 30 ธันวาคม 2564 
 (ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน/ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน
หรือที่สาธารณะ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว3035 ลงวันที่  30  กันยายน 2563 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน/ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
แคน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

      



 

 

ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว3035 ลงวันที่  30  กันยายน 2563 
 (ส านักงานปลัด) 
 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ของส านักงาน/ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแคนและหรือ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว3035 ลงวันที่  30  กันยายน 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1551 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว3035 ลงวันที่  30  กันยายน 2563 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   

      



 

 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (ส านักปลัด) 

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ
CLOUD, HOSTING) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (ส านักปลัด) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึงเพ่ือด าเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอราษีไศล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
หนังสือที่ ศก 85501/ว493 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  1  หน้า 222 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 525,080 บาท 
  งบบุคลากร รวม 376,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 376,080 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 376,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 

      



 

 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
ส านักปลัด 
 (งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

  งบด าเนินงาน รวม 149,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลง
วันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 114,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา  

      



 

 

ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
อาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
ส านักปลัด 
(งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 34,000 บาท 

      

  ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้
หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่า
ห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 

      



 

 

1.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
1.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
ค าสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.3  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่อง
อ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
1.4  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
1.6  การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
ส านักปลัด 
 (งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
ส านักปลัด 
 (งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ส านักปลัด 
(งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

      



 

 

    โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมนักกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่  12  ล าดับ
ที ่188 
ส านักปลัด 
(งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
ส านักปลัด 
 (งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

      



 

 

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
ส านักปลัด 
(งานวางแผนและสถิติและวิชาการ) 
 
 

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,893,620 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,410,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,410,620 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,862,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)   
(2) นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)    
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
(4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 (กองคลัง) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ดังนี้   
 (1) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)     
  - เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564 
(กองคลัง) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลางหรือระดับต้น  หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น จ านวน
รวม   1 อัตรา ดังนี้ 
1.ผู้อ านวยการกองคลัง  

      



 

 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652  ลงวันที่  28  มีนาคม  2559 
 (กองคลัง) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 442,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)   
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  
 (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  
 
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองคลัง) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 39,420 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 3  อัตรา    ดังนี้ 
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)   
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  
 (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  
 -  เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองคลัง) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 428,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  

      



 

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลง
วันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 (กองคลัง) 
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองคลัง)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4)  พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว0679 ลง
วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2561  
 (กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญ
ปกติ  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  
(กองคลัง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่

      



 

 

ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
อาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (กองคลัง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

      



 

 

ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
 (กองคลัง) 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (กองคลัง) 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (กองคลัง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองคลัง)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ณ 30 ธันวาคม 2564 
 (กองคลัง) 

      

  งบลงทุน รวม 55,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 55,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต   ขนาดกว้าง 148 ซม 
ยาว 40.60  ซม. สูง 87.40 ซม.จ านวน 5 หลังๆละ 5,200 บาท  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบค้นราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองคลัง) 

      

    ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 29,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน  ขนาดกว้าง 91.4 
ลึก 45.7 สูง 183 ซม จ านวน 5 หลังๆละ 5,800 บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบค้นราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/

      



 

 

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 326,260 บาท 
  งบบุคลากร รวม 233,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 233,760 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 233,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 92,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 72,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา 
 ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ

      



 

 

ส านักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
อาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ

      



 

 

ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ า
ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์

      



 

 

คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ณ 30 ธันวาคม 2564 
 (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าป่วยการ อปพร. ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560  
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/
ว 179 ลงวันที่  29  มกราคม 2564  
(ส านักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของ อปพร. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของการด าเนินกิจการของสมาชิก อปพร. ในเขตต าบล
เมืองแคน เพ่ือป้องกันภัย การบรรเทา สาธารณภัย และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอ่ืนๆที่

      



 

 

จ าเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560  
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/
ว 179 ลงวันที่  29  มกราคม 2564  
 (ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  1  หน้า 158 

    โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 25572 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/
ว 179 ลงวันที่  29  มกราคม 2564  
(ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  4  หน้า 159 

      

    โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด
ในสถานศึกษาและเยาวชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มปราศจาก

      



 

 

แอลกอฮอล์ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้าที่   161  ล าดับที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,786,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 826,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 826,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 329,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปง./ชง.)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 (ส านักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เดือนละ 1,310.-บาท  ดังนี้ 
 1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามระเบียบส านักรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จ ความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 464,400 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์)  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)   
(3)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานดับเพลิง)  
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (ส านักปลัด) 
 
 
 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 16,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต์)   จ านวน  1  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)   จ านวน  1  อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 (ส านักปลัด) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 960,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลง

      



 

 

วันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 (ส านักปลัด)  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา  
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
อาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      



 

 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (ส านักปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (ส านักปลัด) 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (ส านักปลัด) 

      

    โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับต าบล จ านวน 300,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับต าบล 
เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯจัดท าโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826  ลง
วันที่ 17  มีนาคม2553 

      



 

 

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว388 ลง
วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
(ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  13  หน้า 160 

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการตั้งจุดบริการประชาชน
เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ค่าอาหารและเครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม
สาธารณะ เช่น เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ีป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.4 /ว 3048 ลงวนัที่  28  มี.ค. 2565 
- เป็นไปตามนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  มท 0810.4/ว 3048  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  
(ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  8  หน้า 159 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสาธรณะโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ค่าอาหารและเครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม
สาธารณะ เช่น เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ีป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.4 /ว 3048 ลงวนัที่  28  มี.ค. 2565 
- เป็นไปตามนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  มท 0810.4/ว 3048  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  
 (ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  12  หน้า 160 

      

    
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองแคน 

จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกทบทวนชุดปฎิบัติการจิต

อาสาป้องกันภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน ฝึกทักษะ
      



 

 

และความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม    ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่  24  พฤศจิกายน   2564 
 (ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ล าดับที่  1 หน้า 153 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (ส านักปลัด) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ า
ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

      



 

 

ท้องถิ่น 
 (ส านักปลัด)  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
 กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิมล์กรองแสง น้ ากลั่น เบาะรถยนต์ 
 เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก 
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (ส านักปลัด) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
 ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (ส านักปลัด) 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง  
ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อ
สะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุด
ประดาน้ า(ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายส าหรับกวาดถนน/ล้างท่อใส่
สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค์ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจ าตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
(ส านักงานปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ณ 30 ธันวาคม 2564 
(ส านักงานปลัด) 

      



 

 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น วาล์วน้ าดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)ท่อ
สายส่งน้ า สายดับเพลิง อุปกรณ์ไฟป่า (เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ)ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0820.3/ว 3051  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 (ส านักงานปลัด) 
 
 
 

      

   วัสดุจราจร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจร  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติก 
 และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือ
ยานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3892 ลง

      



 

 

วันที่ 28 มิถุนายน  2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2565 
 (ส านักงานปลัด) 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,001,240 บาท 
  งบบุคลากร รวม 856,040 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 856,040 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 646,560 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ผู้อ านวยการการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  
 (2) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 (กองการศึกษา) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลางหรือระดับต้น  หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น จ านวน
รวม   1 อัตรา ดังนี้ 
1.ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652  ลงวันที่  28  มีนาคม  2559 
 (กองการศึกษา) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 147,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  

      



 

 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองการศึกษา) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)   จ านวน  1  อัตรา  
  - เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 (กองการศึกษา) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลง
วันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองการศึกษาฯ)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
      



 

 

บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา  
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
อาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (กองการศึกษาฯ) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (กองการศึกษาฯ) 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (กองการศึกษาฯ) 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ า

      



 

 

ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองการศึกษาฯ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ณ 30 ธันวาคม 2564 
 (กองการศึกษาฯ) 

      

  งบลงทุน รวม 5,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,200 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 5,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต   ขนาดกว้าง 148 ซม 
ยาว 40.60  ซม. สูง 87.40 ซม. จ านวน 1 หลังๆ 5,200 บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบค้นราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

      



 

 

ท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,550,196 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,478,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,478,480 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,724,880 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงาน
คร ูดังนี้ 
 (1) คร ู  จ านวน  5  อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.9/ว7 ลง
วันที่ 16  มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.9/
ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
 (กองการศึกษา) 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะช านาญการ เงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  และ
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.9/ว7 ลง
วันที่ 16  มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.9/
ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2561 
(กองการศึกษา) 
 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 543,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)           จ านวน  3  อัตรา   
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ

      



 

 

เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองการศึกษาฯ)  

  งบด าเนินงาน รวม 1,623,716 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติ
ฯ ที่มีสิทธิได้ตามอัตราระเบียบก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  
 (กองการศึกษา) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 754,750 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการ
เอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อส านักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้
ในอาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



 

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (กองการศึกษาฯ) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  1) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ จ านวน  10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4759 ลง
วันที่  19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 
2)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    จ านวน 10,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 
 (กองการศึกษาฯ) 
 
 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

จ านวน 153,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแคน จ านวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี 

      



 

 

 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน  90  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  153,000  บาท   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว2174 ลง
วันที่ 13 เมษายน 2563 
(กองการศึกษา) 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (กองการศึกษาฯ) 

      

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ

      



 

 

ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (กองการศึกษาฯ) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จ านวน 463,050 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
แคน จ านวน 1 แห่ง  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อ
ละ  21  บาทต่อคน  จ านวน  245  วัน  จ านวนเด็กนักเรียน  90  คน  เป็น
เงิน  463,050  บาท   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว2174 ลง
วันที่ 13 เมษายน 2563 
(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 101,700 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
แคน  วิธีการข้ันตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ประกอบด้วย 

      



 

 

1) ค่าหนังสือเรียน  จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/
ปี  จ านวน 90 คน  เป็นเงิน 18,000  บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  จ านวน 90 คน   เป็นเงิน 18,000  บาท 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี  จ านวน 90 คน   เป็นเงิน 27,000  บาท 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี  จ านวน 90 คน   เป็นเงิน 38,700  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564  
 (กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล าดับ
ที ่ 10   หน้า 213  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
(กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 833,966 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 823,966 บาท 

      

  (1) วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน  10,000บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ และ 
 ค่าอาหารเสริมนม ดังนี้ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคนและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ี

      



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน   
 จ านวน  260 วัน   
(2) โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 383,240 บาท 
(3) โรงเรียนบ้านยาง  จ านวน  260  วัน เป็นเงิน  268,268   บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตองเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม  2564 
 (กองการศึกษาฯ) 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
แคน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

      



 

 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30  กันยายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 (กองการศึกษาฯ) 

  งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    ตู้โหลดเซนเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ส าหรับไฟ 3 เฟส ขนาด 24 ช่อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟซ็อต ไฟรั่ว ใช้ไฟเกิน ในเครื่องเดียว  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบค้นราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,428,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,428,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยาง จ านวน 588,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านยางจ านวน  200 วันในอัตรา
คนละ  21 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/
ว 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

    เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน จ านวน 840,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
จ านวน  200 วันในอัตราคนละ  21 บาท 

      



 

 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/
ว 2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
(กองการศึกษาฯ) 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 870,940 บาท 
  งบบุคลากร รวม 241,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 241,440 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 241,440 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 349,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลง
วันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

      



 

 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการสังคม) 

   ค่าใช้สอย รวม 89,500 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 17,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนในการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ในเขตต าบลเมืองแคน ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี   
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มี
โรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่า
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นของงานสัตวแพทย์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น             
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0810.5/
ว 4052 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/ว4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)ล าดับที1่ หน้า 151 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ   
      



 

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที ่ 27  เมษายน 2565 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

   ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ ามัน
เกียร ์น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลอืงหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น สารก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

      



 

 

ท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านยาง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่6 บ้านยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 10 บ้านยาง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่10 บ้านยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 13 บ้านดอนโมง 

จ านวน 10,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่
ที ่13 บ้านดอนโมง    เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 2 บ้านแสง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่
ที ่2 บ้านแสง    เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 9 บ้านแสง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่
ที ่9 บ้านแสง    เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 

      



 

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแคน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแคน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านยาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ 10 บ้านยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 
 
 
 
 

      



 

 

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านเมืองแคน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ 11 บ้านเมืองแคน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านแคนค า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่12 บ้านแคนค า เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านดอนโมง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่13 บ้านดอนโมง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  

      



 

 

(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 14 บ้านหนองเลา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่14 บ้านหนองเลา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านแสง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่2 บ้านแสง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านแคนน้อย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่3 บ้านแคนน้อย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง

      



 

 

วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดวนน้อย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่4 บ้านดวนน้อย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลา
ดุก 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่5 บ้านหนองปลาดุก  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านยาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ 6 บ้านยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 

      



 

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านยาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่7 บ้านยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านยางน้อย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  หมู่
ที ่8 บ้านยางน้อย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านแสง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  หมู่ที่ 9 บ้านแสง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ

      



 

 

รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 1 
บ้านเมืองแคน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแคน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การ
อบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 3 
บ้านแคนน้อย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 3 บ้านแคนน้อย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การ
อบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      



 

 

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 4 
บ้านดวนน้อย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม” หมู่ที ่4 บ้านดวนน้อย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 5 
บ้านหนองปลาดุก 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัย
มะเร็งเต้านม” หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 4750  ลงวันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 11 บ้านเมือง
แคน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม” หมู่ที ่11 บ้านเมืองแคน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน

      



 

 

สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 14 บ้าน
หนองเลา 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม” หมู่ที ่14 บ้านหนองเลา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 บ้านยาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม” หมู่ที ่7 บ้านยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      



 

 

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8 บ้านยาง
น้อย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม” หมู่ที ่8 บ้านยางน้อย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแคนค า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน
โดยเป็นการด าเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่
ที ่12 บ้านแคนค า  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4750  ลง
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  
 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที่  1  หน้าที่  225) 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,308,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,088,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,088,880 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 884,880 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (ผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 

      



 

 

  (2) นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลางหรือระดับต้น  หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น จ านวน
รวม   1 อัตรา ดังนี้ 
1.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652  ลงวันที่  28  มีนาคม  2559 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 138,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 
 - เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      



 

 

 
 

  งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลงวันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีธรรมน าความสุขสู่ครอบครัว จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิถีธรรมน าความสุขสู่ครอบครัว       



 

 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทางปรับอากาศ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 2  หน้า 148 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตต าบลเมืองแคน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล
เมืองแคน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 147 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  

      



 

 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2565 ) ล าดับที่ 5  หน้า 163 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลเมืองแคน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเมือง
แคน สูงวัยหัวใจเบิกบาน รุ่นที่ 2   ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม    ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร    ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 4  หน้า 163 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลข

      



 

 

ขนาดเล็ก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 893,120 บาท 
  งบบุคลากร รวม 333,120 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 333,120 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 321,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)  
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา)  
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  

      



 

 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองช่าง) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา)   
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 (กองช่าง) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 560,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ จ านวน 540,000 บาท 

      

  1.เพ่ือเป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพ่ิมก าลังไฟฟ้าการ
ขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง

      



 

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้าง
ทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการเอง ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
อาคาร ค่าติดต้ังประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง
วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (กองช่าง) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (กองช่าง) 

      

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (กองช่าง) 

      

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,930,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

      



 

 

ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไมโคโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองช่าง) 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  เช่น คลอรีน 

      



 

 

สารส้ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
    เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  งบลงทุน รวม 130,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 130,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เครื่องปั้มน้ า (Submerse) จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ า (ซัมเมร์อส)    จ านวน 1 เครื่อง ตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงานประมาณ   
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ธันวาคม   
2564   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

    เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 1 เครื่อง สูบน้ า
ได้ 450 ลิตร ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50  มิลลิเมตร) สูบน้ าได้ไม่
น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนดส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ปริมาณ  30 ฟุต  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ใน

      



 

 

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงานประมาณ   
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ธันวาคม   
2564   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองช่าง) 

    ตู้คอนโทลปั้ม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนโทลปั้ม    จ านวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาท่ีเคย
จัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
     โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านยาง หมู่ 6 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านยาง หมู่ 6 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่34  หน้า 171 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านแคนค า  หมู่ 12 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านแคนค า  หมู่ 12 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

      



 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่40  หน้า 173 
(กองช่าง) 

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านแคนน้อย หมู่ 3 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านแคนน้อย หมู่  3 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่31  หน้า 170 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านดวนน้อน หมู่ 4 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   บ้านดวนน้อย หมู่ 4 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่32  หน้า 171 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านดอนโมง  หมู่ 13 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านดอนโมง  หมู่ 13 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่42  หน้า 174 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านเมืองแคน  หมู่ 1 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   บ้านเมืองแคน หมู 1 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 

      



 

 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่29  หน้า 170 
(กองช่าง) 
 
 

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านเมืองแคน  หมู่ 11 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านเมืองแคน  หมู่ 11 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่39  หน้า 173 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านยาง หมู่ 10 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านยาง หมู่ 10 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่38  หน้า 173 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านยาง หมู่ 7 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านยาง หมู่ 7 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่35  หน้า 172 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านยางน้อย หมู่ 8 จ านวน 80,000 บาท 



 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านยางน้อย หมู่ 8 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่36  หน้า 172 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านแสง หมู่ 2 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   บ้านแสง หมู่ 2 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่30  หน้า 170 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านแสง หมู่ 9 จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านแสง หมู่ 9 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่43  หน้า 174 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองปลาดุก หมู่ 5 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   บ้านหนองปลาดุก หมู่ 5 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ

      



 

 

ที ่33  หน้า 171 
(กองช่าง) 

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองเลา หมู่ 14 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   บ้านหนองเลา หมู่ 14 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่44  หน้า 174 
(กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองเลา หมู่ 14 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในมู่บ้าน บ้านเมืองแคน หมู่ 1 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 5 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

      



 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านแคนค าหมู่ 12 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านแคนน้อย หมู่ 3 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดวนน้อยหมู่  4 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโมง หมู่ 
13 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

      



 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

    
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองแคน หมู่ 
11 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ 10 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ 6 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ 7 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

      



 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ 8 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 
 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านแสง หมู่ 2 จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

    โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านแสง หมู่ 9 จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศลในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 226 
 (กองช่าง) 

      

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 631,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการกิจกรรมแหล่งน้ าสดใส  ชุมชนสุดสวย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมแหล่งน้ าสดใส ชุมชนสุด
สวย  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าเช่า

      



 

 

อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 (กองสวัสดิการสังคม) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 7  หน้า 183 

    
โครงการขับเคลื่อนการท างานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด
สะอาด 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการท างานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ระดับต าบล ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรม    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์  ค่าป้าย
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 (กองสวัสดิการสังคม) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 1  หน้า 157 

      

    โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ big cleannig  day จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจาก
ขยะ big cleannig  day    ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร   ค่าเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์    ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่ 2  หน้า 157 

      

  งบลงทุน รวม 576,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 576,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง(ขนาดเล็ก) จ านวน 576,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทราย
กรอง(ขนาดเล็ก) ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน
ดังนี้ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.90 เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนเขต
สุขภาพที่ 10 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และศูนย์อนามัย

      



 

 

ที ่10 อุบลราชธานี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองช่าง) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ   ตาม
หนังสือที่ ศก 0017.2 (ศอ.ปส.จ.)/ว57 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพ่ือ
ด าเนินโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566  จ านวน 5,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 (ส านักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที่ 1  หน้า  227) 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ได้แก่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการผู้ฝึกสอน ค่าจัดท าป้าย
ชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติ
คุณ  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ

      



 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่1 หน้า 178        

    ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอราษีไศล จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษีไศลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างปราศจาก
แอลกอฮอล์  ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาขบวนนางร าพร้อมบั้งไฟเอ้งาม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 (กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่3 หน้า 175        

      

    ค่าใช้จ่ายในการงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ค่า
ป้าย ค่าการแสดง  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 (กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ล าดับ
ที ่11 หน้า 177        

      

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ยุวชน เยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 (กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ 2 หน้า 178    
    

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 



 

 

 
  เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล  ในการด าเนินงาน
ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2566 
ตามหนังสือที่ ศก 0518/ว5620 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่  1  หน้า 228  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    5,000 บาทให้ตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินที่มีผู้อุทิศให้  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้
ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็น
และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจ่าย   
 (2)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(กองการศึกษา) 

      



 

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลเมืองแคน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบล
เมืองแคนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างปราศจากแอลกอฮอล์  ค่า
ป้าย ค่าจ้างเหมาขบวนนางร าพร้อมบั้งไฟเอ้งาม  ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 (กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่1 หน้า 175        

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 110,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโต๊ะจีนลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานโต๊ะจีนลิงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายโครงการ ค่าผักผลไม้ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างปราศจากแอลกอฮอล์ 
และอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )  ล าดับที่ 2 หน้า 180 
       

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล   ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

จ านวน 45,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล  เพ่ือ
ด าเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนที่ ศก 0518/ว
5620  ลงวันที่  26 กรกฏาคม 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่ 6  หน้า  229  

      

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล  ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
อ าเภอราษีไศล 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอราษีไศล  เพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอราษีไศล ตามหนังสือ
ขอรับการอุดหนุน ที ่ศก 0518/ว5620  ลงวันที่ 26 กรกฏาคม  2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 (กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับ
ที ่ 3  หน้า 228  

      

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล  ตามโครงการรัฐพิธี งานพิธีในวัน
ส าคัญอ่ืนๆของชาติ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล  เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานตามโครงการรัฐพิธี งานพิธีในวันส าคัญอ่ืนๆของชาติ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ตามหนังสือขอรับการอุดหนุน ที ่ศก 0518/ว
5620 ลงวันที่  26  กรกฏาคม  2565 ตามโครงการดังนี้ 
1.วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
2.วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 
3.วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2566 
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 

      



 

 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีในวันส าคัญอ่ืนๆของชาติหรือการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ล าดับที่  5  หน้า 229 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 3,472,860 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,313,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,313,160 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 922,680 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ผู้อ านวยการกองช่าง (ผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
 (2) นายช่างโยธา (ปง./ชง.)       
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 (กองช่าง) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลางหรือระดับต้น  หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น จ านวน
รวม   1 อัตรา ดังนี้ 
1.ผู้อ านวยการกองช่าง     
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 652  ลงวันที่  28  มีนาคม  2559 
 (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 331,680 บาท 

      

  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยช่างโยธา)  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  

      



 

 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (กองช่าง) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 16,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 (กองช่าง) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 693,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 58 ลง
วันที่  6  กันยายน 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันท าการหรือในวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองช่าง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 45,000 บาท 



 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติ
ฯ ที่มีสิทธิได้ตามอัตราที่ระเบียบฯก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
 (กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างปรับปรุงโดแมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฏรกรณีด าเนินการ
เอง ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อส านักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้
ในอาคาร ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ท่ีไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลง

      



 

 

วันที่ 19  สิงหาคม 2564 
 (กองช่าง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1797 ลง
วันที่  2 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
388 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 (กองช่าง) 
 
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (กองช่าง) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 2909 ลง
วันที่  27  เมษายน 2565 
 (กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 333,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ

ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
      



 

 

ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ า
ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองช่าง)  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  เช่น ไมโคโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  โคม
ไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอบพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองช่าง) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 250,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นได้แก่ วัสดคุงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น  เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ยางมะตอยส าเร็จรูป ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

      



 

 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองช่าง) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระ เมาส์ เครื่องกระจาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 
 (กองช่าง) 

      

   วัสดุส ารวจ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส ารวจ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือดึง
สายโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (กองช่าง) 

      



 

 

  งบลงทุน รวม 1,466,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 69,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จ านวน 27,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)    ขนาด 18,000 บีที
ยู จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 27,900 บาท แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างท าความสะอากได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและ
รับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้
มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือ
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคุณลักษณะตามที่
ก าหนด ตาราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 
(กองช่าง) 

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เครื่องตัดคอนกรีต จ านวน 39,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตขนาด 16 นิ้ว จ านวน  1 เครื่องๆ
ละ 39,300 บาท พร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 9 แรงม้า พร้อมใบ
ตัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท่ีได้มาจากการสืบค้นราคาจาก
ท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารงไฟฟ้าขาออก(Output) ไม่น้อยกว่า        



 

 

800 (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีและ
คุณลักษณะตามที่ก าหนด ตาราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 
(กองช่าง) 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,397,000 บาท 
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
แคน 

จ านวน 740,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแคน ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคนก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.เมืองแคน จ านวน 127,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว อบต. ยาว 52  เมตร กว้าง 2.00 เมตร 
 สูง 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแคนก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 500,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าของ อบต.เมืองแคน  
ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร สูง 4.10 เมตร พ้ืนที ่18.20 ตร.ม.
ก่อสร้างตามแบบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

      



 

 

(กองช่าง) 
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
    เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า k) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคู่มือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532 
4) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกา
คม 2541 
5) หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที ่นร 0407/ว 150 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2544 
6) คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือเวียนที่เกีย่วข้อง ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ กุมภาพันธ์ 2555 
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5  มีนาคม 2561 
8) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
(กองช่าง) 

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 160,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 160,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 160,880 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 148,680 บาท 

      

  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร)  
- เป็นไปตาม- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท
0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่6 ลง

      



 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 (ส านักปลัด) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร)   จ านวน  1  อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 (ส านักปลัด) 

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 22,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 22,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 19,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือ
แผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ไม้  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนิน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องใน
การจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )  ล าดับ
ที ่1  หน้า 182) 

      

    โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 3,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ“รักษ์น้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน”  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
      



 

 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น พันธ์ไม้ พันธ์ปลา    ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/
ว 1060 ลว  31  พ.ค.  2559 
(ส านักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )  ล าดับที่ 8  หน้า 184) 

    โครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์รณรงค์ไม่เผา
ตอซังข้าว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
โครงการ  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ า
ด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(ส านักงานปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )  ล าดับ
ที ่2  หน้า 182)  

      

    

โครงการปลูกต้นไม้  ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุ
      



 

 

การเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
รณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(ส านักงานปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )  ล าดับ
ที ่4  หน้า 182) 

   ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 3,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุดัดแปลง  รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ เช่น  เคียว สปริงเกลอร์(sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยา
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดเุพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพสาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ า ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (ส านักงานปลัด) 

      

 

 



 

 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
                     
              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุ

ข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

          แผนง
าน 

  
  งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย 
      

          
              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังค
ม 

153,720                     153,720 

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

6,564                     6,564 

เงิน
สนับสนุน
งบประมา
ณรายจ่าย
กิจการ
โครงการ
อื่น ๆ 

400                     400 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

10,386,700                     10,386,700 

เบี้ยยังชีพ
ความพิการ 

3,119,000                     3,119,000 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

60,000                     60,000 

เงินส ารอง
จ่าย 

500,000                     500,000 

รายจ่าย
ตามข้อ
ผูกพัน 

                        



 

 

เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการ
ส่วน
ท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

375,140                     375,140 

เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน
ต าบลเมือง
แคน 

20,000                     20,000 

เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ 

90,000                     90,000 

เงินช่วย
พิเศษ 

                        

เงินช่วยค่า
ท าศพ
ข้าราชการ/
พนักงาน 

60,000                     60,000 

งบบุคลากร 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน
นายก/รอง
นายก
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

  514,080                   514,080 



 

 

ค่าตอบแท
นประจ า
ต าแหน่ง
นายก/รอง
นายก 

  42,120                   42,120 

ค่าตอบแท
นพิเศษ
นายก/รอง
นายก 

  42,120                   42,120 

ค่าตอบแท
นรายเดือน
เลขานุการ/
ที่ปรึกษา
นายกเทศม
นตรี นายก
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

  86,400                   86,400 

ค่าตอบแท
น
ประธานสภ
า/รอง
ประธานสภ
า/สมาชิก
สภา/
เลขานุการ
สภาองค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

  1,368,000                   1,368,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือ

  5,336,640 329,800 2,371,440 241,440 884,880       922,680   10,086,880 



 

 

พนักงาน
ส่วน
ท้องถิ่น 
เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของ
ข้าราชการ 
หรือ
พนักงาน
ส่วน
ท้องถิ่น 

  162,000 15,720                 177,720 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

  210,000   42,000   42,000       42,000   336,000 

ค่าตอบแท
นพนักงาน
จ้าง 

  1,176,360 464,400 691,080   138,000 321,120     331,680 148,680 3,271,320 

เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของ
พนักงาน
จ้าง 

  105,420 16,800 20,000   24,000 12,000     16,800 12,200 207,220 

เงินวิทย
ฐานะ 

      210,000               210,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแท
นผู้ปฏิบัติ
ราชการอัน
เป็น
ประโยชน์
แก่องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

  110,000 90,000 15,000 5,000 15,000       80,000   315,000 

ค่าตอบแท
นการ

  25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000     20,000   70,000 



 

 

ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 
ค่าเช่าบ้าน   144,000                   144,000 
เงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร 

                        

เงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษา
บุตร
ข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประ
จ า 

  50,000   5,000           45,000   100,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่าย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ 

  12,500 10,000 15,000     5,000     5,000   47,500 

ค่าจ้างเหมา
ที่มีลักษณะ
การจ้างท า
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
ป้าย
ประชาสัมพั
นธ์ ป้ายชื่อ
ส านักงาน 
หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไม่มี
ลักษณะ

  10,000                   10,000 



 

 

เป็น
สิ่งก่อสร้าง 
ค่าจ้างเหมา
บริการ 

  10,000     17,500             27,500 

ค่าเช่า
เครื่องถ่าย
เอกสาร 

  42,000                   42,000 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
ด าเนินคดี
ตามค า
พิพากษา 

  10,000                   10,000 

ค่าตักสิ่งปฎิ
กูล 

  2,000                   2,000 

ค่า
ประกันภยั
รถยนต์
ส่วนกลาง
ของ อบต. 

  36,000                   36,000 

ค่ารังวัดที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

  40,000                   40,000 

ค่ารับ
วารสาร
หนังสือ 

  2,000                   2,000 

รายจ่าย
เพื่อให้
ได้มาซ่ึง
บริการ
ต่างๆ 
 
 

  20,000                   20,000 



 

 

รายจ่าย
เกี่ยวกบั
การรับรอง
และพิธกีาร 

  89,000   2,000         10,000     101,000 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการที่
ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น 
ๆ 

                        

ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัค่า
สินไหม
ทดแทน 

  3,000                   3,000 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทางไป
ราชการ 

  285,000 20,000 30,000 10,000 20,000 5,000     20,000   390,000 

ค่าลงทะเบี
ยนในการ
ฝึกอบรม 

  320,000 10,000 40,000   20,000       40,000   430,000 

โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  5,000                   5,000 



 

 

โครงการ
ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
ปฏิบัติ
ราชการ
และทัศน
ศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงาน
จ้าง 

  250,000                   250,000 

โครงการ
เลือกตั้ง
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

  50,000                   50,000 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ป้องกัน 
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ใน การ
ปฏิบัติงาน

  20,000                   20,000 



 

 

ของ
บุคคลากร 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
คุณภาพ
ชีวิตของ 
คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้อง ถิ่น
พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนัก งาน
จ้าง 

  10,000                   10,000 

โครงการ
อบมให้
ความรู้ด้าน
กฏหมาย
เบื้องต้น 

  20,000                   20,000 

ค่า
บ ารุงรักษา
และ
ซ่อมแซม 

  110,000 50,000 20,000 10,000 10,000 50,000     150,000   400,000 

ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบั
กิจการของ 
อปพร. 

    10,000                 10,000 



 

 

โครงการ
จัดระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
ระดับต าบล 

    300,000                 300,000 

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ช่วง
เทศกาลปี
ใหม่ 

    15,000                 15,000 

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

    15,000                 15,000 

โครงการฝึก
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสา
ป้องกันภัย
พิบัติ
ประจ า
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเมือง
แคน 

    30,000                 30,000 

โครงการฝึก
ทบทวน
อาสาสมัคร

    30,000                 30,000 



 

 

ป้องกันภัย
ฝ่ายพล
เรือน (อป
พร.) 
โครงการ
อบรมให้
ความรู้และ
ป้องกันสิ่ง
เสพติดใน
สถานศึกษา
และ
เยาวชน 

    20,000                 20,000 

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน) 

      153,000               153,000 

ค่าลงทะเบี
ยน
ฝึกอบรม 

      10,000 10,000   5,000         25,000 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

      463,050               463,050 

โครงการ
สนับสนุน

      101,700               101,700 



 

 

ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือ
,ค่าอุปกรณ์
การเรียน
,ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน,ค่า
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 
โครงการ
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

        42,000             42,000 

ค่าใช้จ่าย
ในโครงการ
วิถีธรรมน า
ความสุขสู่
ครอบครัว 

          50,000           50,000 

โครงการ
ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุใน
เขตต าบล
เมืองแคน 

          15,000           15,000 

โครงการ
พัฒนาสตรี
และ
เสริมสร้าง
ความ

          15,000           15,000 



 

 

เข้มแข็ง
ของ
ครอบครัว 
โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
ต าบลเมือง
แคน 

          30,000           30,000 

ค่าติดต้ัง
ไฟฟ้าเพื่อ
ใช้ใน
ราชการ 

            540,000         540,000 

โครงการ
กิจกรรม
แหล่งน้ า
สดใส  
ชุมชนสุด
สวย 

            20,000         20,000 

โครงการ
ขับเคลื่อน
การท างาน
ด้านบริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย
ชุมชน 
จังหวัด
สะอาด 

            30,000         30,000 

โครงการ
หมู่บ้าน
สะอาด
ปราศจาก
ขยะ big 

            5,000         5,000 



 

 

cleannig  
day 
ค่าใช้จ่าย
ในการเข้า
ร่วมแข่งขัน
กีฬา
ฟุตบอลชิง
ถ้วย
พระราชทา
นสมเด็จ
พระ
กนิษฐาธิ
ราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุด
าฯสยาม
บรมราช
กุมาร ี

                70,000     70,000 

ค่าใช้จ่าย
ในการเข้า
ร่วม
โครงการ
ประเพณี
บุญบั้งไฟ
อ าเภอราษี
ไศล 

                30,000     30,000 

ค่าใช้จ่าย
ในการงาน
วันเด็ก
แห่งชาติ 

                50,000     50,000 

ค่าใช้จ่าย
ในการจัด

                20,000     20,000 



 

 

งานโต๊ะจีน
ลิง 
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
ยุวชน 
เยาวชน 
ประชาชน 
ต่อต้านยา
เสพติด 

                30,000     30,000 

โครงการจัด
งาน
ประเพณี
บุญบั้งไฟ
ต าบลเมือง
แคน 

                30,000     30,000 

โครงการ 
รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ 
เพื่อแผ่นดิน 
สืบสานสู่ 
100 ล้าน
ต้น 

                    3,000 3,000 

โครงการ 
รักน้ า รัก
ป่า รักษา
แผ่นดิน 

                    3,000 3,000 

โครงการ
กลุ่มเกษตร
อินทรีย์
รณรงค์ไม่
เผาตอซัง
ข้าว 

                    10,000 10,000 



 

 

โครงการ
ปลูกต้นไม้  
ปล่อยปลา
เฉลิมพระ
เกียรติเนื่อง
ในวโรกาส
วันเฉลิม
พระ
ชนมพรรษ
า สมเด็จ
พระ
กนิษฐาธิ
ราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุด
าฯสยาม
บรมราช
กุมาร ี

                    3,000 3,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุ
ส านักงาน 

  210,000 15,000 20,000   20,000       30,000   295,000 

วัสดุงาน
บ้านงาน
ครัว 

  20,000   823,966               843,966 

วัสดุ
ยานพาหน
ะและขนส่ง 

  20,000 200,000                 220,000 

วัสดุ
เช้ือเพลิง
และหล่อ
ลื่น 

  20,000 140,000   50,000             210,000 

วัสดุ
โฆษณา

  4,000                   4,000 



 

 

และ
เผยแพร่ 
วัสดุ
คอมพิวเตอ
ร์ 

  125,000 10,000 30,000   20,000       30,000   215,000 

วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

    50,000                 50,000 

วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

    30,000                 30,000 

วัสดุจราจร     50,000                 50,000 
วัสดุ
วิทยาศาสต
ร์หรือ
การแพทย ์

        200,000   10,000         210,000 

วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ

            100,000     20,000   120,000 

วัสดุ
ก่อสร้าง 

            200,000     250,000   450,000 

วัสดุส ารวจ                   3,000   3,000 
วัสดุ
การเกษตร 

                    3,000 3,000 

ค่า
สาธารณูปโภ
ค 

ค่าไฟฟ้า   250,000   30,000     40,000         320,000 
ค่า
น้ าประปา 
ค่าน้ า
บาดาล 

  5,000                   5,000 

ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

  5,000                   5,000 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

  15,000                   15,000 

ค่าบริการ
สื่อสารและ

  120,000                   120,000 



 

 

โทรคมนาค
ม 
ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ 
และ
ค่าธรรมเนี
ยมที่
เกี่ยวขอ้ง 

  5,000                   5,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

                        

ตู้บานเล่ือน
กระจก 

  26,000   5,200               31,200 

ตู้เหล็กแบบ 
2 บาน 

  29,000                   29,000 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

                        

ตู้โหลดเซน
เตอร์ 

      20,000               20,000 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

                        

เครื่องปั้ม
น้ า 
(Submers
e) 

            50,000         50,000 

เครื่องสูบ
น้ าหอยโข่ง 

            50,000         50,000 

ตู้คอนโทล
ปั้ม 

            30,000         30,000 

เครื่องปรับ
อากาศแบบ
ติดผนัง 

                  27,900   27,900 



 

 

(ระบบ 
Inverter) 
เครื่องตัด
คอนกรีต 

                  39,300   39,300 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอ
ร์หรือ
อิเล็กทรอนิ
กส์ 

                        

เครื่อง
ส ารองไฟ 

                  2,500   2,500 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง
สิ่ง
สาธารณูปโ
ภค 

                        

โครงการ
ก่อสร้าง
ระบบ
บ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบ
บ่อทราย
กรอง
(ขนาดเล็ก) 

            576,000         576,000 

ค่าต่อเติม
หรือ
ดัดแปลง
อาคาร 
หรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ 

                        

โครงการ
ปรังปรุง
ซ่อมแซม

                  740,000   740,000 



 

 

หลังคา
อาคารที่ท า
การ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเมือง
แคน 
ค่าก่อสร้าง
สิ่ง
สาธารณูปก
าร 

                        

โครงการ
ก่อสร้างรั้ว 
อบต.เมือง
แคน 

                  127,000   127,000 

โครงการ
ก่อสร้าง
ห้องน้ า 

                  500,000   500,000 

ค่าชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

                        

เงินชดเชย
ค่างาน
ก่อสร้าง(ค่า 
k) 

                  30,000   30,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

  25,000                   25,000 



 

 

เงินอุดหนุน
ส่วน
ราชการ 

                        

เงินอุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียน
บ้านยาง 

      588,000               588,000 

เงินอุดหนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
โรงเรียน
บ้านแสง
เมืองแคน 

      840,000               840,000 

เงินอุดหนุน
องค์กร
ประชาชน 

                        

โครงการ
ควบคุมโรค
หนอนพยา
ธิ ของ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุด
าฯ สยาม
บรมราช
กุมารี หมู่ที ่
6 บ้านยาง 

        10,000             10,000 

โครงการ
ควบคุมโรค
หนอนพยา

        10,000             10,000 



 

 

ธิ ของ
สมเด็จ
พระเทพรัน
ตราชสุดาฯ
สยามบรม
ราชกุมาร ี 
หมู่ที่ 10 
บ้านยาง 
โครงการ
ช่วยลดการ
ติดเอดส์
จากแม่สู่ลกู
สภากาชาด
ไทย พระ
เจ้าวรวงศ์
เธอ 
พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวร
ราชาทิ
นัดดามาตุ 
หมู่ที่ 13 
บ้านดอน
โมง 

        10,000             10,000 

โครงการ
ช่วยลดการ
ติดเอดส์
จากแม่สู่ลกู
สภากาชาด
ไทย พระ
เจ้าวรวงศ์
เธอ 
พระองค์

        10,000             10,000 



 

 

เจ้าโสมสวลี 
พระวร
ราชาทิ
นัดดามาตุ 
หมู่ที่ 2 
บ้านแสง 
โครงการ
ช่วยลดการ
ติดเอดส์
จากแม่สู่ลกู
สภากาชาด
ไทย พระ
เจ้าวรวงศ์
เธอ 
พระองค์
เจ้าโสมสวลี 
พระวร
ราชาทิ
นัดดามาตุ 
หมู่ที่ 9 
บ้านแสง 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 1 
บ้านเมือง
แคน 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ

        10,000             10,000 



 

 

สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 10 
บ้านยาง 
โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 11 
บ้านเมือง
แคน 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 12 
บ้านแคน
ค า 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 13 
บ้านดอน
โมง 

        10,000             10,000 



 

 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 14 
บ้านหนอง
เลา 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 2 
บ้านแสง 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 3 
บ้านแคน
น้อย 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 4 

        10,000             10,000 



 

 

บ้านดวน
น้อย 
โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 5 
บ้านหนอง
ปลาดุก 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 6 
บ้านยาง 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 7 
บ้านยาง 

        10,000             10,000 

โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 

        10,000             10,000 



 

 

หมู่ที่ 8 
บ้านยาง
น้อย 
โครงการ
พัฒนา
ระบบ
สุขาภิบาล
ในโรงเรียน
และชุมชน 
หมู่ที่ 9 
บ้านแสง 

        10,000             10,000 

โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
“ต้านภัย
มะเร็งเต้า
นม” หมู่ที่ 
1 บ้านเมือง
แคน 

        10,000             10,000 

โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
“ต้านภัย
มะเร็งเต้า
นม” หมู่ที่ 
3 บ้านแคน
น้อย 

        10,000             10,000 

โครงการ
สืบสาน

        10,000             10,000 



 

 

พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
“ต้านภัย
มะเร็งเต้า
นม” หมู่ที่ 
4 บ้านดวน
น้อย 
โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า 
“ต้านภัย
มะเร็งเต้า
นม” หมู่ที่ 
5 บ้าน
หนองปลา
ดุก 

        10,000             10,000 

โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า
ต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่
ที่ 11 
บ้านเมือง
แคน 

        10,000             10,000 

โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน

        10,000             10,000 



 

 

สมเด็จย่า
ต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่
ที่ 14 บ้าน
หนองเลา 
โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า
ต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่
ที่ 7 บ้าน
ยาง 

        10,000             10,000 

โครงการ
สืบสาน
พระราช
ปณิธาน
สมเด็จย่า
ต้านมะเร็ง
เต้านม หมู่
ที่ 8 บ้าน
ยางน้อย 

        10,000             10,000 

โครงการ
อบรมหมอ
หมู่บ้านใน
พระราช
ประสงค์ 
หมู่ที่ 12 
บ้านแคน
ค า 

        10,000             10,000 

เงินอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 

                        



 

 

) โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านยาง 
หมู่ 6 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านแคน
ค า  หมู่ 12 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านแคน
น้อย หมู ่3 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านด
วนน้อน หมู ่
4 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ

            80,000         80,000 



 

 

การเกษตร 
บ้านดอน
โมง  หมู่ 
13 
โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านเมือง
แคน  หมู่ 1 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านเมือง
แคน  หมู่ 
11 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านยาง 
หมู่ 10 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านยาง 
หมู่ 7 

            80,000         80,000 



 

 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านยาง
น้อย หมู ่8 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านแสง 
หมู่ 2 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านแสง 
หมู่ 9 

            80,000         80,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
บ้านหนอง
ปลาดุก หมู ่
5 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ

            50,000         50,000 



 

 

การเกษตร 
บ้านหนอง
เลา หมู่ 14 
โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
บ้านหนอง
เลา หมู่ 14 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายในมู่
บ้าน 
บ้านเมือง
แคน หมู่ 1 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านหนอง
ปลาดุก หมู ่
5 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า

            20,000         20,000 



 

 

สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านแคน
ค าหมู่ 12 
โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านแคน
น้อย หมู ่3 

            20,000         20,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านดวน
น้อย หมู ่ 4 

            20,000         20,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านดอน
โมง หมู่ 13 

            20,000         20,000 



 

 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านเมือง
แคน หมู่ 
11 

            20,000         20,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านยาง 
หมู่ 10 

            20,000         20,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านยาง 
หมู่ 6 

            20,000         20,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ

            20,000         20,000 



 

 

ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านยาง 
หมู่ 7 
โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านยาง
น้อย หมู ่8 

            20,000         20,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านแสง 
หมู่ 2 

            50,000         50,000 

โครงการ
อุดหนุนค่า
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน 
บ้านแสง 
หมู่ 9 

            20,000         20,000 

อุดหนุนที่
ท าการ

              5,000       5,000 



 

 

ปกครอง
จังหวัดศรี
สะเกษ
โครงการ
ป้องกันเฝ้า
ระวัง และ
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด
จังหวัดศรี
สะเกษ 
อุดหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอราษี
ไศล 

                30,000     30,000 

อุดหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอราษี
ไศล   ตาม
โครงการ
จัดการ
แข่งขันเรือ
ยาวชิงถว้ย
พระราชทา
นฯ 

                45,000     45,000 

อุดหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอราษี
ไศล  ตาม
โครงการ

                30,000     30,000 



 

 

ประเพณี
บุญบั้งไฟ
อ าเภอราษี
ไศล 
อุดหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
อ าเภอราษี
ไศล  ตาม
โครงการรัฐ
พิธ ีงานพิธี
ในวันส าคัญ
อื่นๆของ
ชาติ 

                15,000     15,000 

รวม 14,771,524 11,597,640 1,926,720 6,551,436 870,940 1,308,880 3,454,120 5,000 360,000 3,472,860 182,880 44,502,000 

 


